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RESUMO 

 

O presente trabalho busca compreender como tem se dado o processo de construção da 
identidade do aluno docente no curso de formação inicial, a partir dos saberes docentes do 
professor-formador e se essa identidade construída é inclusiva. A pesquisa foi realizada com 
professores-formadores do curso de Pedagogia e com alunos-docentes do segundo, do quinto 
e do sétimo períodos do referido curso, onde se utilizou como instrumentos o questionário e a 
entrevista não-estruturada. A análise de conteúdo dos dados da pesquisa permitiu concluir 
que, de maneira geral, a grande maioria dos professores-formadores apresenta concepções 
integradoras, realiza uma prática pedagógica excludente, não mobiliza saberes relacionados à 
educação da pessoa com deficiência ou quando mobiliza não o faz sob uma perspectiva 
inclusiva. Entretanto, ao voltar à análise ou o olhar para o aluno-docente foi possível 
encontrar uma identidade construída ou em processo de construção pautada em princípios 
inclusivos. Noutras palavras, pode-se dizer que esses alunos em sua grande maioria 
apresentam concepções inclusivas, o que fica evidente não só pelo fato de considerar que as 
pessoas com deficiência devem estar na sala de aula regular, mas também por fazer referência 
à importância de se respeitar as diferenças e fazer com que todos se sintam bem vindos à 
escola. Observou-se, no entanto, que os saberes mobilizados pelos professores-formadores ao 
longo do curso tiveram pouco impacto sobre a mudança de concepção construída pelos 
alunos-docentes em relação à educação das pessoas com deficiência. Pelos depoimentos, esses 
em sua grande maioria reconheceram que a mudança na forma de ver a pessoa com 
deficiência não foi proveniente dos saberes teóricos construídos em sua formação, mas 
atribuem essa mudança à relação estabelecida com os colegas surdos em sala de aula regular, 
na Universidade. Constata-se, portanto, que as experiências vividas em sala de aula com os 
colegas surdos abalaram as crenças, as certezas e as representações que os mesmos tinham a 
respeito das pessoas com deficiência, contribuindo assim para a construção de uma identidade 
mais inclusiva. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Inclusão, Identidade, Saberes docentes, Pessoas com deficiência, Professores-

formadores. 
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ABSTRACT 

The purpose of this work is to understand how the process of identity construction of 
the student-teacher in a basic course of education occurs based on the knowledge of the 
professor responsible for their formation and whether this constructed identity is inclusive. 
The research was done with of a B. A. in Pedagogy and with a sample of student-teachers of 
the second, fifth and seventh semester of the course. In this research a questionnaire an 
interview non-structured  was used. The analysis of the data shows us that in general, most of 
the trainer-professors  have in their practice integral conceptions and also they make an 
excluding pedagogical practice. They do not take into consideration the several area of 
knowledge which is behind the upbringing student and when they do, educational practice is 
not inclusive. However, when analyzing the data which is concerned student-teacher, it is 
possible to realize his constructed identity is based on inclusive principle. In other words it 
would be possible to say that most of the analyzed students have an inclusive conception of 
education. This fact is evident if we consider that disabled people also must be together in 
regular classrooms and if we refer to the importance of respect to the differences which make 
each individual so that everybody feels welcome and comfortable at school. It was possible to 
realize that there was little impact on a change of constructed change by the student-teachers 
in relation to the education of disabled people. Most of the analyzed students recognized that 
the change on the way of seeing a disabled individual happened because of their real 
experience with some deaf classmates at University, not because of what was taught by their 
professors. We concluded that the experiences with deaf classmates had a strong influence in 
their faiths, changing their thoughts in relation to disabled people, thus contributing directly to 
the construction of an inclusive atmosphere in the classroom.   
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Na contemporaneidade, um novo paradigma vem norteando a educação brasileira: a 

educação inclusiva. O conceito de inclusão tem sido tratado na literatura especializada e, de 

acordo com Sassaki (2003, p. 41), inclusão social pode ser definida como “o processo pelo 

qual a sociedade se adapta para incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas com 

necessidades especiais e, simultaneamente estas se preparam para assumir seus papéis na 

sociedade”. Desta forma, segundo ele, a inclusão social é processo bilateral no qual as pessoas 

ainda excluídas, e a sociedade, buscam, em parceria, equacionar problemas, decidir soluções e 

efetivar a equiparação de oportunidades para todos. 

 Mas, quem são os excluídos de que se fala aqui? Em que educação inclusiva se 

acredita? Nesse enfoque, compartilhamos das idéias de Booth (1997, p. 337 apud 

BRANDÃO, 2005, p. 4) quando esclarece que 

 
Educação inclusiva refere-se à redução de todas as pressões pela inclusão, e 
de todas as desvalorizações que os alunos sofrem seja com base em 
deficiências, rendimento escolar, religião, etnia, gênero, classe, estrutura 
familiar, estilo de vida ou sociedade. 

 

De forma equivalente, Ainscow (1997) caracteriza a inclusão no campo da educação 

do seguinte modo: 

A agenda da educação inclusiva refere-se à superação de barreiras, à 
participação que pode ser experenciada por quaisquer alunos. A tendência 
ainda é pensar em “política de inclusão” ou educação inclusiva como 
dizendo respeito aos alunos com deficiência e a outros caracterizados como 
tendo necessidades educacionais “especiais”. Além disso, a inclusão é 
freqüentemente vista apenas como envolvendo o movimento de alunos das 
escolas especiais para o contexto das escolas regulares, com a implicação de 
que eles estão “incluídos”, uma vez que fazem parte daquele contexto. Em 
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contrapartida, eu vejo inclusão como um processo que nunca termina, pois é 
mais do que um simples estado de mudança, e como dependente de um 
desenvolvimento organizacional e pedagógico contínuo no sistema regular 
de ensino (p. 218). 

 

Carvalho (2001) enfatiza que discutir a inclusão escolar implica necessariamente em 

discutir também a exclusão escolar, não só dos portadores de deficiência como de outros 

grupos minoritários e em situação de desvantagem. Assim, ao falar em inclusão a autora 

salienta que está se referindo aos seguintes sujeitos: 

 
[...] aos meninos e meninas de rua, às crianças e adolescentes que trabalham, a 
todos que abandonam a escola precocemente, aos que tem doenças crônicas, 
aos encarcerados, às prostitutas, aos analfabetos, aos que vivem no campo, às 
populações nômades, às minorias lingüísticas, aos negros, mulatos, aos 
desempregados, às crianças, jovens e adultos oriundos das camadas populares, 
pobres ou miseráveis, com ou sem dificuldade de aprendizagem. (...) todos 
aqueles que no imaginário social, representam “risco” e merecem, portanto, 
atenções diferenciadas, principalmente de cunho protecionista (em vez de 
emancipatório), sejam para o sujeito ou para a sociedade (p. 45). 
 
 

 Entende-se nesse contexto que as chamadas minorias – como meninos e meninas de 

rua, favelados, homossexuais, prostitutas, donas-de-casa, índios, negros, populações rurais, 

deficientes e muitos outros - fazem parte dessa legião de excluídos. Assim, não podemos ter a 

consciência ingênua de que o problema da inclusão esteja ligado apenas às crianças com 

deficiência; dessa forma discutir a inclusão como se estivéssemos falando de um único e 

homogêneo grupo é um enorme equívoco, bem como, não se pode aceitar a idéia de que a 

“educação para todos” possa deixar de fora do processo as minorias excluídas e 

marginalizadas pela própria escola. 

 Todavia, apesar de reconhecermos que quando falamos em “inclusão” estamos 

fazendo referência a todos aqueles sujeitos que foram excluídos por suas diferenças culturais, 

sociais, étnicas, religiosas, de gênero e outras, faz-se necessário destacar que a nossa 

preocupação, nessa pesquisa, situa-se na inclusão das pessoas com deficiência, talvez por 
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compreendermos que esta é uma parcela da população que há muito vem sendo negligenciada 

e que medidas precisam ser tomadas no sentido de garantir a elas uma educação de qualidade. 

Compreendemos que o interesse em estudar um objeto de pesquisa acontece por 

justificativas acadêmicas, mas também por motivações de ordem existenciais. Em sendo 

assim, gostaríamos através de um breve relato destacar de onde surgiram as inquietações que 

nortearam nossa pesquisa. O objeto dessa investigação é decorrente da tessitura da história 

pessoal da pesquisadora, no exercício do trabalho como professora do curso de graduação em 

Pedagogia na cidade de Recife. Ministrando disciplinas relacionadas à inclusão das pessoas 

com necessidades educacionais especiais, pode-se observar e perceber através dos diálogos 

estabelecidos com os alunos-docentes em sala de aula, a enorme dificuldade e resistência dos 

mesmos em ensinar alunos com deficiência. 

No discurso dos alunos-docentes, sempre estavam presentes as concepções de que a 

inclusão da pessoa com deficiência é uma utopia, que se apresenta “bonita no discurso”, mas 

que na realidade prática ela não seria viável, pois, segundo eles, o aluno é colocado em sala de 

aula regular, mas continua sem aprender, não consegue acompanhar a turma e acaba por se 

tornar um entrave para a aprendizagem dos alunos “normais”. Outros acreditam que a 

presença desses alunos em sala de aula regular dificultaria o trabalho do professor, que se vê 

impossibilitado de ensinar a turma toda, pois tem que dar uma atenção particular ao aluno 

com deficiência.  

Alguns alunos que já exercem a docência, e que têm em suas salas de aula regular 

alunos com deficiência, afirmavam que não se sentiam preparados para ensiná-los, e 

questionavam se de fato os mesmos não deveriam continuar em escolas ou classes especiais, 

onde teriam maiores oportunidades de aprendizagem, já que a maioria deles não conseguia 

acompanhar a turma e acabava ficando para trás. Outros revelavam ainda que aceitavam esses 
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alunos deficientes em sala de aula por ser uma imposição da LDB-96, mas que na verdade não 

sabiam como ensiná-los ou como fazer com que eles aprendessem. 

Em relatos diversos, percebemos ainda que muitos dos alunos-docentes ainda tinham 

concepções arraigadas de que o aluno com deficiência é incapaz de aprender, que é agressivo, 

portanto, não deveria estudar nas mesmas salas das crianças ditas “normais”, pois poderia 

tornar-se um risco para elas. Por outro lado, constatamos que muitos dos alunos-docentes 

apesar de se dizerem sensibilizados com a questão da inclusão, relatam que se sentem 

temerosos em receber em suas salas de aulas alunos com deficiência, pois, segundo eles, o 

ensino dessas pessoas requer saberes específicos, além de uma experiência prática que os 

capacite a ensiná-los com eficiência. 

Assim, mediante os elementos presentes na fala dos alunos-docentes, pudemos 

apreender que os mesmos encaram a deficiência dos alunos como um problema e que suas 

concepções a respeito da educação dessas pessoas se mostram incompatíveis com os ideais 

apregoados pela inclusão, o que torna evidente que a capacidade dos mesmos em refletir sobre 

as diferenças existentes entre os alunos de uma maneira abrangente é muito limitada. Esses 

dados que emergiram da prática pedagógica vivenciada pela pesquisadora nos conduziram 

inicialmente a refletir sobre a necessidade de uma formação que possibilitasse a esse aluno-

docente mudar os seus valores e concepções a respeito da educação das pessoas com 

deficiência. 

No entanto, aliados ao nosso sentimento de inquietação particular, onde percebemos 

uma grande resistência por parte dos alunos-docentes em relação à inclusão, constatamos em 

recentes investigações que a principal barreira à inclusão encontra-se na percepção dos 

professores de que crianças com deficiência são diferentes e que para educá-las requer um 

conhecimento e uma experiência especiais, um equipamento especial, um treinamento 

especial e escolas especiais (FORLIN, 1995 apud MITTLER, 2003). 
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Pesquisas realizadas por Carvalho (1998), Garcia (1999), Martins (2003), Mantoan 

(2005), dentre outros, salientam que, para que a inclusão se concretize na plenitude de sua 

proposta, é necessário pensar na formação do professor. Como aponta Carvalho (1998), sem 

que haja uma formação desses educadores, corre-se o risco de apenas inserir a pessoa com 

deficiência no convívio com outras crianças, sem que se efetivem, entre todos, trocas 

interativas enriquecidas pela plena aceitação das mesmas. As pesquisas realizadas pela autora 

revelam que 

 
[...] a maioria dos nossos professores do ensino fundamental alegam que não 
se sentem “preparados” e motivados para a docência de grupos tão 
diversificados, consideram-na difícil, pois ganham muito mal, não tendo 
recursos para compra de livros, ou para fazerem cursos de atualização, além 
de que as condições em que trabalham são muito adversas (CARVALHO, 
1998, p. 164). 
 
 

Nesse sentido, Garcia (1999) ressalta que cada vez mais vem se firmando a 

necessidade de incorporar nos programas de formação de professores conteúdos para 

aquisição de conhecimentos, competências e atitudes que permitam aos professores em 

formação compreender as complexas situações de ensino, enfatizando-se especialmente as 

atitudes de abertura, reflexão, tolerância, aceitação e proteção das diferenças individuais e 

grupais. 

Martins (2003) reafirma o que diz Garcia (1999), considerando de extrema 

importância a inserção de, ao menos, uma disciplina obrigatória nos cursos de formação para 

o magistério e nos cursos de graduação que se destinam a preparar educadores (Pedagogia e 

Licenciaturas). Segundo a autora, nessa disciplina 

 
Deve ser bastante enfatizada a questão da inclusão escolar dos alunos com 
necessidades especiais, possibilitando uma visão básica sobre o tema, sobre a 
necessidade de adaptar os conteúdos de estudo e as metodologias à 
necessidade dos alunos (...). Isso ao mesmo tempo, cria neles uma visão mais 
aberta, menos preconceituosa sobre esses educandos (2003, p. 96).  
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Portanto, a compreensão de que o processo de formação é importante no sentido de 

garantir uma educação inclusiva é ponto pacífico entre todos os profissionais e pesquisadores 

ligados a área da educação. Sem dúvida, concordamos que uma das barreiras a serem 

superadas para que a inclusão aconteça situa-se na formação inicial do professor, uma vez que 

é o aluno-docente que estará em sala de aula regular ensinando aqueles que têm deficiência, o 

que significa que garantir a inclusão é também propiciar a esse aluno uma formação que lhe 

possibilite trabalhar com essas pessoas. 

Entretanto, cabe salientar que não concordamos com a idéia de que formar o professor 

para a educação inclusiva consiste apenas em incluir nos programas de formação disciplinas 

relacionadas à educação das pessoas com deficiência, pois no nosso entendimento o processo 

é bem mais complexo, já que o trabalho na diversidade requer mudança de atitudes frente às 

diferenças. Contudo, entendemos que mudança de atitudes, de valores, de concepções, 

implica também num processo de transformação de identidades excludentes em identidades 

inclusivas. 

Assim, o tema identidade emerge com muita força em nosso trabalho, destacando-se 

pela importância de se pensar sobre como os cursos de formação podem contribuir para o 

desenvolvimento de uma identidade inclusiva, tendo em vista que a formação de professores 

propõe formas de seleção e organização de experiências de aprendizagem em que 

conhecimentos se ensinam e se aprendem visando a produzir determinadas identidades sociais 

e também certas identidades profissionais. Os cursos de formação de professores ajudam a 

produzir sujeitos específicos, certos homens, certas mulheres, certos professores, certas 

professoras, ou seja, contribuem para a construção do que somos e do que não somos. 

Dessa forma, se os cursos de formação têm se revelado como um dos espaços que nos 

tornam o que somos, nos constroem como devemos ser construídos, cabe pensar que o 

caminho rumo a uma educação inclusiva passa necessariamente pela construção da identidade 
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do aluno-docente, o que nos impulsiona a perguntar: que tipos de identidade estão sendo 

produzidos pelos atuais cursos de formação de professores? Os cursos de formação têm 

contribuído para a construção de uma identidade docente inclusiva ou têm contribuído para a 

perpetuação de uma identidade excludente? 

Sustentamos, então, que a reflexão sobre o tema identidade se mostra oportuna e 

indispensável quando tratamos de uma educação inclusiva; no entanto, não podemos tratar de 

identidade sem considerar as relações sociais, já que, como destacam Moreira e Macedo 

(2002), “é apenas por meio da relação com o outro que nossa identidade se produz” (p.19). 

Nesse enfoque, se a identidade é uma construção social, analisar a construção da 

identidade do aluno-docente exige que se olhe de perto para o professor-formador como um 

importante ator nesse processo. Considerando que a “identidade do aluno-docente” também se 

estrutura a partir desses saberes mobilizados pelo professor-formador, pensamos que os 

mesmos poderiam ser indicadores do tipo de identidade produzida nos cursos de formação. O 

reconhecimento dessa dimensão como estruturante da identidade do aluno-docente apela para 

que análises sejam feitas no sentido de investigarmos que saberes docentes o professor possui 

a respeito da educação inclusiva e de que forma esses saberes estão sendo mobilizados no 

processo de formação desse aluno. 

Compreender a construção da identidade do aluno-docente, a partir dos saberes 

docentes do professor-formador, nos provoca alguns questionamentos: será que os saberes 

docentes mobilizados pelo professor-formador têm contribuído para se formar uma identidade 

docente inclusiva? Será que as concepções do professor-formador a respeito da educação das 

pessoas com deficiência são compatíveis com os valores propostos pela inclusão? No entanto, 

o nosso trabalho se situa em direção a uma pergunta central: quais são os saberes docentes do 

professor-formador a respeito da educação das pessoas com deficiência e que identidade 

docente tem sido formada a partir da relação com esses saberes? 
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Assim, norteadas pelas questões postas e leituras realizadas, evidenciamos que a 

construção da identidade do aluno-docente é o nosso objeto de estudo. Como objetivo geral, 

procuramos compreender como tem se dado o processo de construção da identidade do aluno-

docente no curso de formação inicial, a partir dos saberes docentes do professor-formador, e 

se essa identidade construída é inclusiva. Definimos como objetivos específicos: a) Identificar 

qual a concepção do professor-formador a respeito da educação das pessoas com deficiência. 

b) Identificar se esse professor contempla em sua disciplina a educação das pessoas com 

deficiência. c) Analisar como o professor tem trabalhado esses conteúdos em sala de aula. d) 

Analisar qual a percepção do aluno-docente acerca da educação das pessoas com deficiência. 

d) Analisar que saberes docentes os alunos construíram em sua formação que consideram 

importantes para realizar uma prática pedagógica inclusiva junto aos alunos com deficiência. 

Entendemos, portanto, que nosso estudo poderá vir a ser revelador e contribuir para o 

debate em relação à formação de professores para a educação inclusiva, uma vez que o 

processo de inclusão implica também em reflexões sobre os saberes mobilizados nos cursos 

de formação de professores e como esses saberes têm contribuído para formar um professor 

com uma visão menos excludente e mais inclusiva. Acreditamos, portanto, que pensar sobre a 

construção de uma identidade inclusiva é uma postura necessária e urgente, sobretudo nos 

cursos de formação inicial, que devem liderar os questionamentos e pugnar pelo 

redimensionamento de representações de igualdade e diferença.  

Dessa forma, buscamos na literatura estudos que analisassem tanto a construção da 

identidade a partir dos processos de socialização (DUBAR, 1997), bem como estudos que nos 

possibilitassem compreender a relação entre identidade e diferença (SILVA, 2000). Todavia, 

encontramos outras literaturas nacionais e internacionais que contribuíram significativamente 

para nossa investigação.  
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Assim, à luz do debate sobre a inclusão, nos apoiamos em autores como Stainback e 

Stainback (1999), Mittler (2003), Mantoan (2005), Sassaki (2003), Carvalho (2005) e outros 

que entendem que a inclusão não depende somente de uma reforma da escola regular, mas 

depende também de um processo de formação dos professores, que possa torná-los capaz de 

conceber e ministrar uma educação plural, democrática e transgressora, na perspectiva de uma 

educação para TODOS. 

Quando tratamos a questão dos saberes docentes, dialogamos principalmente com as 

idéias de Tardif (2005), Tardif e Lessard (2005) que tratam dos saberes que servem de base ao 

trabalho do professor, caracterizando-os como um saber plural e heterogêneo, constituído dos 

saberes das disciplinas, dos saberes curriculares, dos saberes da formação e dos saberes da 

experiência. Também nos apoiamos em Zeichner (1993) através do entendimento da prática 

reflexiva e da formação dos professores para trabalhar com a diversidade. 

Assim, organizamos o trabalho em cinco capítulos. No primeiro capítulo, 

apresentamos a discussão em quatro eixos: inicialmente é feita uma revisão das bases 

históricas da educação inclusiva; no segundo eixo trazemos a discussão sobre as concepções, 

princípios e diretrizes de um sistema educacional inclusivo; no terceiro, tecemos algumas 

considerações a respeito da prática pedagógica na perspectiva inclusiva e finalmente no 

quarto item trabalhamos com as idéias a respeito da formação de professores para a educação 

inclusiva. 

O segundo capítulo trata especificamente da construção de uma identidade docente 

inclusiva no processo de formação de professores. Abordamos inicialmente como a identidade 

é construída a partir dos processos de socialização, tentando destacar quem são os atores 

importantes nesse processo de construção, discutindo, em seguida, sobre como se dá a 

construção da identidade do professor e a relação entre identidade e diferença, o que culmina 
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na discussão sobre que estratégias poderiam ser utilizadas nos cursos de formação, no sentido 

de contribuir para a construção de uma identidade que acolha as diferenças. 

No terceiro capítulo, dissertamos sobre o fundamento teórico-metodológico da nossa 

pesquisa, apresentando o caminho que percorremos para a efetivação da mesma, cuja 

abordagem é qualitativa. 

O quarto capítulo aborda a caracterização da instituição selecionada, apresentando 

também o perfil dos professores-formadores e dos alunos-docentes participantes da pesquisa. 

O quinto capítulo compreende a análise e interpretação dos dados coletados sobre a 

construção da identidade do aluno-docente na relação com os saberes do professor-formador.  

Por fim, construímos as considerações finais, onde constam algumas reflexões sobre a 

possibilidade de ressignificar o processo identitário do aluno-docente, diante de um novo 

olhar sobre os saberes docentes do professor-formador. 
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CAPÍTULO 1 A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
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A liberdade foi inventada porque os humanos não 

são idênticos. Se fôssemos todos gêmeos, esta noção 

de igualdade, que revela da moral e da política, não 

teria nenhum sentido. O que lhe dá seu valor e 

importância é que os indivíduos são diferentes. É a 

diferença que faz o sal da vida e a riqueza da 

humanidade. 

 (François Jacob) 

 

 

A temática abordada nessa pesquisa induz-nos, de imediato, a trazer algumas reflexões 

sobre a educação inclusiva, a partir de referências de autores, como Stainback e Stainback 

(1999), Mittler (2003), Mantoan (2005), Sassaki (2003), Carvalho (2005) e outros, uma vez 

que o fio condutor do nosso trabalho situa-se na perspectiva de compreender como e que tipo 

de identidade o aluno-docente constrói nos cursos de formação de professores. O capítulo está 

organizado em quatro itens básicos, que compreende primeiramente uma revisão das bases 

históricas da educação inclusiva; no segundo eixo trazemos a discussão sobre as concepções, 

princípios e diretrizes de um sistema educacional inclusivo; no terceiro, tentamos tecer 

algumas considerações a respeito da prática pedagógica na perspectiva inclusiva e finalmente 

no quarto item trabalhamos com as idéias a respeito da formação de professores para a 

educação inclusiva. 
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1.1 As bases históricas da educação inclusiva: da segregação à inclusão 

Não podemos iniciar a discussão a respeito da inclusão sem antes compreender um 

pouco do processo histórico da educação das pessoas com deficiência, ou seja, falar em 

inclusão significa antes de tudo compreender o que é exclusão, segregação e integração. 

Na fase da exclusão, como esclarece Sassaki (2003), nenhuma atenção educacional foi 

provida às pessoas com deficiência, tendo em vista que a sociedade ignorava, rejeitava e 

perseguia essas pessoas, sendo consideradas muitas vezes como possuídas por maus espíritos 

ou vítimas da sina diabólica e de feitiçaria. 

No final do século XIX a institucionalização em asilos e manicômios passou a ser a 

meta de tratamento das pessoas com deficiência. Aranha (2001) caracteriza essa fase como o 

paradigma da institucionalização, o qual se fundamentava na crença de que a pessoa diferente 

seria melhor cuidada e protegida se fosse confinada em ambiente segregado e construído à 

parte da sociedade. Paralelamente à evolução dos asilos, surgem as escolas especiais, as quais 

operam a partir dos princípios de normalização e segregação, por meio de práticas que 

impedem o acesso da pessoa deficiente à escola regular. 

A partir dos anos 60 começou a formar-se em diferentes países um importante 

movimento em favor da integração, que, de acordo com Marchesi e Martín (1995), tinha por 

objetivo reivindicar condições educacionais satisfatórias para todas as pessoas com 

deficiência dentro da escola regular. O informe de Warnock distinguiu três formas principais 

de integração: física, social e funcional. A integração física ocorria quando as classes de 

educação especial eram construídas no mesmo lugar que a escola regular, mas continuavam 

mantendo uma organização independente. A integração social era basicamente igual à 

anterior; no entanto, os alunos deficientes realizavam algumas atividades comuns com o resto 

dos colegas, como jogos e atividades extra-escolares. Na integração funcional os alunos com 
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necessidades educacionais especiais participavam, em meio período ou em tempo integral, das 

aulas normais, sendo incorporados na dinâmica da escola. 

Carvalho (1998) salienta que a integração é um processo gradual e dinâmico que 

assume distintas formas, segundo as necessidades e características de cada aluno, portanto, as 

propostas de organização do sistema educativo inspiradas no processo de integração têm sido 

comparadas a uma cascata. 

Aranha (2001) afirma ainda que a integração baseava-se na crença de que pessoas 

diferentes tinham o direito de conviver socialmente com as demais pessoas, mas que deviam 

ser preparadas para serem colocadas na escola regular. O aluno deveria então se adaptar à 

escola, e não havia necessariamente uma perspectiva de que a escola mudaria para acomodar 

esses alunos. Na verdade, a integração escolar tinha por pressuposto que o problema estava 

centrado nas crianças e deixava implícita uma visão acrítica da escola.  

Surgiram então críticas ao sistema de cascata de serviços, havendo a constatação de 

que a passagem de crianças com deficiência ou com dificuldades de aprendizagem de um tipo 

de serviço mais segregado a outro, supostamente integrador, dependia unicamente do seu 

progresso, mas essas transições raramente aconteciam, o que comprometia os pressupostos da 

integração escolar. 

Como resultado desse movimento na história da atenção à pessoa com necessidades 

educacionais especiais, surge a fase da educação inclusiva, na segunda metade da década de 

80, com a radicalização do debate na década de 90, cuja idéia central era que, além de intervir 

diretamente sobre essas pessoas, também era necessário reestruturar a sociedade para que 

possibilitasse a convivência dos diferentes. No âmbito da educação, passa-se a defender um 

único sistema educacional para todos os alunos, com ou sem deficiência. Buscaremos então 

apresentar abaixo os princípios que sustentam essa nova perspectiva de educação. 
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1.2 Tecendo idéias acerca das concepções, princípios e diretrizes de um sistema 

educacional inclusivo. 

Elucidar o conceito de inclusão é imprescindível para que possamos compreender o 

que é educação inclusiva. O dicionário Aurélio (FERREIRA, 2004) conceitua inclusão como 

sendo o ato de inserir-se, fazer parte, estar incluído. Buscando uma concepção mais 

abrangente, nos remetemos a Mader (1996), quando afirma que 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 (p. 47). 
 
 

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

 

 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 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. 

 Carvalho (1998) salienta ainda que a inclusão tem sido comparada a um caleidoscópio, 

no sentido de que é um sistema educativo no qual todas as crianças devem estar, 

necessariamente, matriculadas em escolas regulares, freqüentando as classes comuns. O 
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caleidoscópio foi escolhido porque nele todos os pedacinhos são importantes e significativos, 

ou seja, quanto maior a diversidade, mas rica se torna a figura formada pelo conjunto das 

partes que a compõem. 

 No entanto, antes de tratarmos dos princípios básicos que orientam a educação 

inclusiva, vemos a pertinência de elucidarmos a origem dessas idéias, ou seja, quais foram as 

sementes dos conceitos relacionados à inclusão das pessoas com deficiência. 

  A Organização das Nações Unidas, estimulada por movimentos sociais cada vez mais 

veementes e organizados em prol do tema deficiência, elegeu o ano de 1981 como a Ano 

Internacional da Pessoa Deficiente. A partir desse marco, o conceito de inclusão passou a ser 

debatido em todo o mundo, através da realização de congressos, conferências e da aprovação 

de Declarações, Convenções, Leis, Decretos e Políticas (MAZZOTTA, 2001). 

 O ideal de igualdade de oportunidades em todos os setores, incluindo a educação, 

oficialmente documentada pela ONU em 1981, foi novamente consagrado em 1983 no 

Programa Mundial de Ação Relativo às Pessoas com Deficiência. Este documento preceituava 

que 

 
[...] a educação [das pessoas com deficiência] deve ocorrer no sistema 
escolar comum (...). As medidas para tal efeito devem ser incorporadas no 
processo de planejamento geral e na estrutura administrativa de qualquer 
sociedade (§ 22) (Programa Mundial de Ação Relativo às Pessoas com 
Deficiência apud SASSAKI, 2003, p. 118). 
 
 

 Em nível internacional, alguns outros documentos foram importantes, dentre eles a 

“Declaração Mundial sobre Educação para Todos”, elaborada na Conferência Mundial de 

Educação para Todos, realizada em Jomtien-Tailândia, onde se reuniram cerca de 1500 

participantes de 155 países, incluindo autoridades nacionais e especialistas em educação, 

representando cerca de 20 organismos intergovernamentais e 150 organismos não 

governamentais. Nessa declaração constava que 
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A educação é um direito fundamental de todos, homem e mulheres, de todas 
as idades no mundo inteiro, embora sabendo que a educação não seja 
condição suficiente, é de importância fundamental para o progresso pessoal 
e social; entendendo que pode contribuir para um mundo mais seguro, mas 
sadio e ambientalmente mais puro (Declaração Mundial sobre Educação 
para Todos apud CARVALHO, 2005, p. 75). 

 

A Declaração de Salamanca e Linha de Ação sobre Necessidades Educativas 

especiais, aprovada na Conferência Mundial de Educação Especial, na cidade de Salamanca – 

Espanha, no ano de 1994, foi sem dúvida um marco em relação ao conceito de inclusão, 

apontando alguns princípios básicos no sentido de promover uma educação para todos. A 

partir desse marco histórico, passou-se a considerar a inclusão dos alunos especiais em classes 

regulares como a forma mais avançada de democratização das oportunidades educacionais, 

como se pode observar em alguns trechos desse documento: 

 

O princípio da inclusão consiste no “reconhecimento da necessidade de se 
caminhar rumo à ‘escola para todos’ – um lugar que inclua todos os alunos, 
que celebre a diferença, apóie a aprendizagem e responda às necessidades 
individuais (p.iii) 

(...) reafirmamos, pela presente declaração, nosso compromisso com a 
educação para todos, reconhecendo a necessidade e a urgência de ser o 
ensino ministrado, no sistema comum de educação, a todas as crianças, 
jovens e adultos com necessidades educativas especiais, e apoiamos, além 
disso, a Linha de Ação para as Necessidades Educativas Especiais cujo 
espírito, refletido em suas disposições e recomendações, deve orientar 
organizações e governos (p. 9). 

O princípio fundamental dessa Linha de Ação é de que as escolas devem 
acolher todas as crianças, independentemente de suas condições físicas, 
intelectuais, sociais, emocionais, lingüísticas ou outras. Devem acolher 
crianças com deficiência e crianças bem dotadas; crianças que vivem nas 
ruas e que trabalham; crianças de populações distantes ou nômades; crianças 
de minorias lingüísticas, étnicas ou culturais e crianças de outros grupos ou 
zonas desfavorecidos ou marginalizados (p. 17-18). 

 

Na seqüência, como nos aponta Sassaki (2003), a Assembléia Geral da ONU aprovou 

o documento Normas sobre a Equiparação de Oportunidades para Pessoas com Deficiência 
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(1996), onde constava que as autoridades da educação comum seriam responsáveis pela 

educação de pessoas com deficiência em ambientes inclusivos. Elas deveriam, então, garantir 

que a educação de pessoas com deficiência fosse uma parte integrante do planejamento 

educacional nacional, do desenvolvimento de currículo e da organização escolar. 

Assim, a partir desse breve relato a respeito das sementes do conceito de educação 

inclusiva, encontramo-nos mais aptos para tratar dos princípios que fundamentam os sistemas 

educacionais inclusivos.  

Convém sublinhar inicialmente que a educação inclusiva, conforme nos aponta 

Mendes (2002), é uma proposta de aplicação prática ao campo da educação de um movimento 

mundial, denominado de inclusão social, que está atrelado à construção de uma sociedade 

democrática, na qual todos conquistam a sua cidadania e na qual a diversidade é respeitada e 

há aceitação e reconhecimento político das diferenças. Trata-se de um movimento de 

resistência contra a exclusão social, que historicamente vem afetando grupos minoritários, 

caracterizado por movimentos sociais que visam à conquista do exercício do direito ao acesso 

a recursos e serviços da sociedade.  

Assim, embora o debate sobre a educação inclusiva não tenha nascido no contexto da 

educação especial, se aplica também a ela, na medida em que sua clientela também faz parte 

daquela população historicamente excluída da escola e da sociedade. Entretanto, segundo ela, 

a educação inclusiva não pode ser reduzida à errônea crença de que para implementá-la basta 

colocar crianças, jovens e adultos com necessidades educacionais especiais em escolas 

comuns. 

Mittler (2003) complementa a idéia de Mendes (2002) esclarecendo que a inclusão não 

diz respeito a colocar as crianças nas escolas regulares, mas a mudar a escola para torná-las 

mais responsivas às necessidades de todas as crianças; diz respeito a ajudar todos os 

professores a aceitarem a responsabilidade quanto à aprendizagem de todas as crianças que 
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estão atual e correntemente excluídas das escolas por qualquer razão. A inclusão diz respeito a 

cada pessoa ser capaz de ter oportunidades de escolha e autodeterminação. Ela é baseada em 

um sistema de valores que faz com que todos se sintam bem-vindos e celebra a diversidade 

que tem como base o gênero, a nacionalidade, a raça, a linguagem de origem, o background 

social, o nível de aquisição educacional ou a deficiência. Em educação, isso significa ouvir e 

valorizar o que a criança tem a dizer, independente de sua idade ou rótulos. 

 Nesse sentido, Carvalho (2005) chama atenção para o fato de que inserir os alunos nas 

escolas comuns, distribuindo-os pelas turmas do ensino regular, como figurantes, além de 

injusto, não corresponde ao que se propõe no paradigma da educação inclusiva. Segundo ela, 

a proposta de inclusão é muito mais abrangente e significativa do que o simples fazer parte 

(de qualquer aluno), sem assegurar e garantir sua ativa participação em todas as atividades do 

processo de ensino-aprendizagem, principalmente em sala de aula. 

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

(1999) afirmam que educando todos os alunos juntos, as pessoas com deficiência têm 

oportunidades de preparar-se melhor para a vida na comunidade, os professores melhoram 

suas habilidades profissionais e a sociedade toma a decisão consciente de funcionar de acordo 

com o valor social da igualdade para todas as pessoas, com os conseqüentes resultados de 

melhoria da paz social. 

Stainback e Stainback (1999) descrevem ainda um plano estratégico para que a escola 

desenvolva a filosofia inclusiva em seu interior: 

 

[...] uma escola inclusiva requer uma crença de que todas as crianças podem 
aprender e um compromisso de proporcionar a todas as crianças igual acesso 
a um currículo básico rico e a uma instrução de qualidade [...]; as escolas 
devem ir além do seu enfoque tradicional, centrado unicamente na 
aprendizagem acadêmica básica [...]; é importante desenvolver redes de 
apoio na escola tanto para professores quanto para os alunos que precisam de 
estímulo e de assistência [...]; 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 
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[...]; 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 (p. 232) 

 

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

e de reestruturação das escolas como um todo, com o objetivo de assegurar que todos os 

alunos possam ter acesso a todas as gamas de oportunidades educacionais e sociais oferecidas 

pela escola. Isto inclui o currículo corrente, a avaliação, a pedagogia e as práticas de sala de 

aula.  

Carvalho (2005) destaca que inúmeras são as funções da escola inclusiva e enumera 

algumas delas, esclarecendo que não se trata de um receituário, mas de um elenco de 

considerações que devem ser analisadas por todos os educadores. Assim, como funções da 

escola inclusiva, a autora aponta: 

 

••  Desenvolver culturas, políticas e práticas inclusivas, marcadas pela 
responsabilidade e acolhimento que oferece a todos os que participam do 
processo educacional escolar; 

••  Promover todas as condições que permitam responder às necessidades 
educacionais especiais para a aprendizagem de todos os alunos de sua 
comunidade; 

••  Criar espaços dialógicos entre professores para que, semanalmente, 
possam reunir-se como grupos de estudo e de troca de experiências; 

••  Criar vínculos mais estreitos com as famílias, levando-as a participarem 
dos processos decisórios em relação à instituição e a seus filhos e filhas. 

••  Estabelecer parcerias com a comunidade sem intenção de usufruir 
benefícios apenas e sim para conquistar a cumplicidade de seus membros, 
em relação às finalidades e objetivos educativos. 

••  Acolher todos os alunos, oferecendo-lhes as condições de aprender e 
participar; 



 32 

••  Operacionalizar os quatro pilares estabelecidos pela Unesco para a 
educação deste milênio [...] 

••  Respeitar as diferenças individuais e o multiculturalismo entendendo que 
a diversidade é uma riqueza [...] 

••  Valorizar o trabalho educacional escolar, na diversidade; 

••  Desenvolver estudos e pesquisas que permitam ressignificar as práticas 
desenvolvidas em busca de adequá-las ao mundo em que vivemos (p. 15) 

 

 Assim, o que se percebe através da discussão sobre as concepções e princípios a 

respeito da educação inclusiva é que o trabalho com a diversidade requer, de imediato, 

mudanças nas ações pedagógicas em sala de aula, uma vez que, 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; portanto, é preciso caminhar 

em direção a uma prática pedagógica inclusiva. 

Mendes (2002) complementa a idéia anterior, afirmando que a prática pedagógica é 

um elemento chave na transformação da escola, estendendo essa possibilidade de 

transformação ao homem e à sociedade; sendo assim, em função do tema diversidade, a 

perspectiva da prática pedagógica tem caminhado no sentido de pensar uma pedagogia das 

diferenças em sala de aula. 

 Propomo-nos então a definir e descrever algumas características centrais da inclusão a 

partir da perspectiva da prática pedagógica. 

 

1.3 Em direção à prática pedagógica inclusiva 

Perguntamo-nos inicialmente, qual seria a essência da prática pedagógica inclusiva? 

Inicialmente, vemos a necessidade de discutirmos a respeito dos fundamentos teóricos 

que norteiam a prática pedagógica inclusiva. Saint-Laurent (1997) esclarece que o modelo da 
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classe inclusiva se apóia em noções sócio-construtivistas. Os conceitos sócio-construtivistas 

sugerem que, mantida em estado de isolamento social, a criança não poderá desenvolver as 

funções sociais superiores. Para isso, ela necessita estabelecer interações sociais, que 

assumem diferentes formas em classe: ensino interativo, díade, tutorado, aprendizagem 

cooperativa. 

Trata-se de oferecer apoio à criança em relação sobretudo às suas necessidades 

concretas, ou seja, na zona de desenvolvimento proximal. Assim, em relação à criança que 

apresenta dificuldades, ao invés de diminuir o ritmo ou simplificar a tarefa, trata-se de guardar 

a tarefa intacta proporcionando apoio à criança. Para o autor, o princípio mais importante do 

sócio-construtivismo para os alunos com necessidades especiais é o seu direito e a sua 

necessidade de participar, de ser considerado como membro legítimo e ativo no interior da 

comunidade.  

Nessa perspectiva, os elementos chaves de uma classe inclusiva são a consultação e o 

ensino colaborativo, o tutorado pelos pares e a aprendizagem cooperativa. O autor esclarece 

ainda que nesse contexto o professor da classe regular seria responsável pela organização do 

ensino a fim de facilitar as interações sociais em torno das tarefas cognitivas e de trabalhar 

com os alunos ao nível da zona de desenvolvimento proximal. 

Em relação ao ensino por tutoria, Gelzheiser et al (1998 apud MENDES, 2002) 

destaca que se deve estabelecer pares interativos na sala de aula, onde os colegas colaboram 

com o aluno com necessidade educacional especial, na perspectiva de serem mais 

encorajadores do que inibidores de seus pares. 

Em relação às atividades de aprendizagem cooperativa, podem ser realizados projetos 

de trabalho que, além de possibilitar maiores oportunidades de o aluno receber mais 

informações e feedback de seus pares, permitem que todos os alunos tenham maiores 
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responsabilidades na realização das atividades propostas (BRYANT e BRYANT, 1998 apud 

MENDES, 2002). 

Essa atividade propõe a organização dos alunos de forma heterogênea, em grupos de 

acordo com as diferentes habilidades de cada um (por exemplo, juntando alunos com 

dificuldades especiais em determinada área com alunos com mais habilidades no assunto em 

estudo). Segundo Mendes (2002), o ensino cooperativo vem sendo apontado como uma 

estratégia que possibilita um aumento significativo da auto-estima de crianças com 

necessidades especiais. 

Mantoan (2005) recomenda que a inclusão não prevê a utilização de práticas de ensino 

escolar específicas para esta ou aquela deficiência, ou seja, a inclusão não implica em que se 

desenvolva um ensino individualizado para os alunos que apresentam déficits intelectuais, 

problemas de aprendizagem e outros, relacionados ao desempenho escolar. Na visão 

inclusiva, não se segregam os atendimentos, seja dentro ou fora das salas de aula. 

Salienta ainda que, na visão inclusiva, o professor não predetermina a extensão e a 

profundidade dos conteúdos a serem construídos pelos alunos, nem facilita as atividades para 

alguns. Isso significa que os alunos aprendem nos seus limites e se o ensino for de qualidade, 

o professor levará em conta esses limites e explorará convenientemente as possibilidades de 

cada um. Assim, o ponto de partida para se ensinar a turma toda sem diferenciar o ensino para 

cada aluno ou grupo de alunos passa pelo entendimento de que a diferenciação é feita pelo 

próprio aluno, ao aprender, e não pelo professor, ao ensinar. 

Em relação à avaliação, Mantoan (1998) destaca que se deve suprimir o caráter 

classificatório da avaliação escolar e substituí-lo por uma visão diagnóstica. Dessa forma, o 

professor priorizará a avaliação do desenvolvimento das competências dos alunos diante de 

situações-problema em detrimento da memorização de informações e da reprodução de 

conhecimentos sem compreensão, cujo objetivo é apenas tirar boas notas e ser promovido. 
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Os conteúdos acadêmicos também sofrem alterações quando se busca uma escola 

inclusiva. As situações de vida diária dos alunos devem ser o material de onde se originam os 

temas de estudo. Trata-se, segundo Mantoan (2005), de uma escola que ensina habilidades 

vitais, mas também assuntos globais, assim como valores e atitudes. 

 Carvalho (2005), em consonância com as idéias de Mantoan (2005), reafirma que na 

proposta de uma educação inclusiva deve haver uma ressignificação da prática pedagógica, o 

que significa levar em conta: a sala de aula (aspecto físico/arquitetônico, arrumação do 

mobiliário, o clima afetivo, etc.), a ação didático-pedagógica (planejamento de trabalhos em 

equipe, atividades curriculares fora da escola), revisão da metodologia didática, 

desenvolvendo-se mais trabalhos em grupo, preparação de material didático, revisão dos 

procedimentos de avaliação do processo de ensino-aprendizagem. 

Mendes (2002) destaca que no âmbito pedagógico a escola deveria adotar os 

agrupamentos heterogêneos e utilizar estratégias de ensino que favoreçam a inclusão, como as 

que envolvem a descentralização da figura do professor mediante o trabalho em grupos ou de 

tutoria por colegas. Dessa forma, segundo ela, 

 

A escola inclusiva requer a efetivação de currículos adequados (adaptados 
ou modificados, quando necessário) e uma prática pedagógica flexível com 
arranjos e adaptações que favoreçam tanto o bom aproveitamento quanto o 
ajuste sócio-educacional do indivíduo com necessidades educacionais 
especiais (p. 77). 
 

 

Em relação ao currículo, Stainback e Stainback (1999) consideram que para planejar 

um currículo inclusivo cabe ao professor fazer a si mesmo uma série de questões: 

 
A primeira é: o aluno pode participar desta aula da mesma maneira que os 
outros alunos?  
 
A Segunda é, se o aluno é capaz de participar plenamente sem acomodações, 
que tipos de apoio e/ou modificações são necessários para a plena 
participação do aluno nesta aula?  
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A terceira pergunta é: que expectativas devem ser modificadas para garantir 
a plena participação do aluno nesta aula? (p. 262-264). 
 
 

Assim, como vimos, a literatura tem apontado algumas estratégias possíveis no sentido 

de possibilitar ao professor trabalhar com os alunos com deficiência em sala de aula regular. 

Entendemos que a prática pedagógica é um elemento-chave na transformação da escola, no 

entanto, um aspecto nos parece central para que haja verdadeiramente a promoção de uma 

educação inclusiva: a formação de professores. É a partir dessa perspectiva que discutiremos a 

formação do professor para a educação inclusiva, considerando-se a formação inicial do 

professor como uma das tarefas mais significativas para dar consistência à educação inclusiva, 

uma vez que é a partir de sua formação que os alunos-docentes serão convidados a investir em 

saberes pessoais e profissionais a fim de entender seu contexto e sua tarefa educativa com 

propósitos inclusivos. 

 

1.4 A formação de professores na perspectiva da inclusão 

Mittler (2003) afirma que assegurar que os professores tenham uma compreensão 

básica do ensino inclusivo e de escolas inclusivas é o melhor investimento que pode ser feito 

em longo prazo. Segundo ele, 

 
(...) isto assenta os alicerces para uma “boa prática” sobre as quais as 
gerações mais jovens poderão basear-se e oferece condições para o 
surgimento de uma “massa crítica” de professores jovens que tiveram um 
pouco de compreensão e experiência da prática inclusiva (p. 189). 

 

Na mesma perspectiva, González (2002) salienta que em sua formação o aluno deve 

receber uma adequada preparação básica, que lhe permita utilizar estratégias para desenvolver 

seu trabalho com alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, de modo a 

poder oferecer-lhes respostas adequadas em situações cotidianas. Essa formação deve incluir 

conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas à diversidade dos alunos. 
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No entanto, quando nos referimos à formação de professores um dos aspectos a serem 

pensados é a organização, seleção dos conteúdos, metodologias e recursos didáticos a serem 

utilizados nesse processo. Em relação a isso, Mantoan (2005) sinaliza que todos os níveis de 

formação de professores precisam modificar seus currículos, objetivando, por parte dos 

futuros professores, a aprendizagem de práticas de ensino adequadas às diferenças. Segundo a 

autora, se faz necessário apresentar outras formas de preparar profissionais para modificar a 

escola, na perspectiva de uma abertura incondicional às diferenças e na promoção de um 

ensino de qualidade. Assim sendo, 

 
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 (p. 82). 

 

Mantoan (2002) critica ainda o ensino transmissivo, unidirecional e fragmentado, que 

vigora na maioria das disciplinas nas Faculdades de Educação, salientando que esse ensino 

precisa ser substituído por práticas de ensino inclusivas, que sejam mais eficientes e 

enriquecedoras. Destaca ainda a importância da seleção dos conteúdos, afirmando que, 

 
 

[...] os conteúdos oferecidos pelos cursos de formação de professores e que 
visam ao domínio de técnicas que encarceram as pessoas em rótulos, 
nomenclaturas, em práticas de ensino adaptados e decretados pelos manuais 
e aparatos educativos de todo tipo precisam ser banidos e desmistificados. 
[...] no caso de formação de professores de alunos com necessidades 
educacionais especiais, promove em suas aulas, disciplinas e créditos um 
ensino desmembrado nas didáticas e recursos especiais de ensino e nos 
estudos biomédicos e psicológicos, que mantém enfoques tradicionais de 
formação parcelados, classificatórios, unidirecionais, desconectados entre si, 
dicotomizando os alunado em “normal” e “anormal”, separando mentes e 
corpos na sala de aula (p. 92). 
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 Nesse processo de formação, Alcudia et al (2002) destacam que é necessária também 

uma preparação adequada para que o professor reconheça a diversidade de níveis e ritmos de 

desenvolvimento e de interesse dos alunos, oportunizando, a partir desse reconhecimento, o 

planejamento e o desenvolvimento de alternativas educacionais e práticas pedagógicas, com o 

objetivo de oferecer condições favoráveis a todos os alunos para o desenvolvimento de suas 

potencialidades, pois 

 

A coerência das estratégias didáticas e a atitude dos professores em relação à 
diversidade de idéias, experiências, atitudes, estilos de aprendizagem, ritmos, 
capacidades, interesses, etc, marcarão de maneira relevante as características 
do ambiente de aprendizagem que ocorre em sala de aula (p. 11).  

Os saberes e as competências necessários à formação de professores para a educação 

inclusiva estão presentes também nos documentos, como o de Formação de Professores para 

Educação Inclusiva/Integradora (1998) que enumera uma série de saberes que devem ser 

construídos pelos professores durante o curso de formação: 

 

••  Mecanismos funcionais de cognição das pessoas com deficiência; 

••  Consciência das suas próprias condições, conhecimentos pedagógicos e 
metacognitivos; 

••  Desenvolvimento da capacidade de auto-regular e de tomar consciência das 
etapas do processo de ensino-aprendizagem; 

••  Coerência entre sua maneira de ensinar, entre teoria e prática; 

••  Capacidade de ministrar aulas sobre um mesmo conteúdo curricular a alunos 
que têm níveis diferentes de compreensão e de desempenho acadêmico; 

••  Respeito ao ritmo de aprendizagem de cada aluno; 

••  Utilização flexível dos instrumentos de avaliação de desempenho escolar, 
adequando-os às necessidades dos alunos (BRASIL, 1998, p. 20). 



 39 

O texto Propostas de Diretrizes para a Formação Inicial de Professores da Educação 

Básica, em cursos de Nível Superior (CNE/CBE, 2001) dispõe que os cursos sejam voltados 

ao desenvolvimento de competências. Entre elas, “reconhecer e respeitar a diversidade 

manifestada por seus alunos, em seus aspectos sociais, culturais e físicos, detectando e 

combatendo todas as formas de discriminação”. Segundo esse documento, tal competência 

refere-se ao compromisso com os valores inspiradores da sociedade democrática e deve, 

portanto, nortear os cursos de formação de professores (PRIETO, 2002). 

O que se percebe no debate sobre a formação de professores para a educação 

inclusiva, apresentada neste capítulo, é que todos de igual modo concordam que esse aluno 

deve receber preparação adequada para trabalhar com alunos com deficiência, uma vez que a 

inclusão, bem como a resposta à diversidade, implica inevitavelmente mudanças na prática 

pedagógica, na organização e gestão da sala de aula. 

Dessa forma, como vimos, são elencadas uma série de competências, presentes até 

mesmo nos documentos oficiais, que devem ser desenvolvidas por esse aluno, ou seja, apesar 

de não haver a necessidade de saberes específicos para se trabalhar com a diversidade, é 

preciso que os cursos de formação incluam conteúdos em seus currículos que possibilitem ao 

aluno-docente trabalhar com a diversidade. 

Entretanto, pretendemos chamar atenção para o fato de que a inserção de conteúdos 

relacionados à educação inclusiva, nos cursos de formação de professores, não garante a esse 

aluno-docente o desenvolvimento das competências necessárias para se trabalhar com os 

alunos com deficiência. Ainda que se considere a necessidade da inserção desses conteúdos, 

os cursos de formação não podem se limitar apenas a esse aspecto.  

No nosso entendimento, é preciso que os cursos de formação caminhem em direção à 

construção de uma identidade docente que acolha as diferenças, pois, como destaca Carvalho 

(2005), a mudança de atitudes frente à diferença é uma barreira de complexa natureza, mais 
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trabalhosa de ser removida, pois se trata de um movimento de dentro para fora. Portanto, para 

que a educação inclusiva se concretize, na plenitude de sua proposta, é indispensável que 

sejam identificadas e removidas barreiras conceituais e atitudinais. 

A proposta da autora nos faz pensar que talvez um dos maiores desafios dos cursos de 

formação de professores seja desfazer concepções enraizadas, dentre elas, as concepções de 

que os deficientes são sujeitos incapazes de aprender e cujas dificuldades são consideradas 

como resultante do que lhes falta. Assim, no próximo capítulo pretendemos trazer a discussão 

a respeito da construção de uma identidade docente que acolha as diferenças, pautada em 

valores inclusivos. 
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CAPÍTULO 2 A CONSTRUÇÃO DE UMA IDENTIDADE DOCENTE INCLUSIVA NO 

PROCESSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES  
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A inclusão é uma visão, uma estrada a ser viajada, mas uma 

estrada sem fim, com todos os tipos de barreiras e 

obstáculos, alguns dos quais estão em nossas mentes e 

em nossos corações. 

(Peter Mittler) 

 

 

Compreendemos que falar em educação inclusiva é falar também na remoção de 

barreiras, pois certamente não são poucas as resistências para que a inclusão das pessoas com 

deficiência aconteça. Consideramos, no entanto, que uma das barreiras a serem removidas 

para o sucesso da inclusão encontra-se na garantia ou na promoção de um processo de 

formação que possibilite ao aluno-docente mudar os valores e concepções a respeito da 

educação das pessoas com deficiência. Poderíamos falar, então, de um processo de formação 

que possibilitasse a construção de uma identidade inclusiva. 

No entanto, não podemos discutir sobre a possibilidade de construção de uma 

identidade docente inclusiva, sem tratarmos inicialmente do processo de construção da 

identidade. Portanto, para a realização desse estudo, fundamentamo-nos inicialmente nas 

pesquisas de Dubar (1997) sobre a construção das identidades sociais e profissionais, uma vez 

que a noção de identidade proposta pelo autor situa-se numa perspectiva sociológica que 

considera a identidade como construção social, produto de sucessivas socializações. Dessa 

forma, ao fazer incursões em algumas grandes teorias centradas na análise dos processos de 

socialização, baseando-se em autores como Habermas (1967), Mead (1934), P. Berger e T. 
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Luckmann (1973), Dubar (1997) nos fornece subsídios para compreender como se constrói 

uma identidade na perspectiva sociológica. 

A partir do entendimento de como se constrói a identidade do indivíduo através dos 

processos de socialização, caminharemos mais especificamente para a construção da 

identidade do professor, tendo em vista que o aluno-docente é um professor em formação. 

Buscamos então nos basear em autores que discutem a questão da identidade docente e que 

analisam o processo de formação docente enfocando a prática profissional reflexiva, como: 

Nóvoa (1992), Pimenta (2002), Schön (1992) e Zeichner (1993). 

Na terceira parte desse capítulo trazemos uma discussão a respeito dos saberes 

docentes, uma vez que esses saberes se configuram como elementos estruturantes ou 

constitutivos da identidade do aluno-docente. Portanto, tomamos como contribuição os 

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

outros.  

E por último, esse capítulo sublinha também a importância de se levarem em conta as 

questões da identidade e da diferença, sustentando que uma leitura crítica a esse respeito pode 

contribuir significativamente para as reflexões a respeito da formação de professores na 

perspectiva da inclusão. Fundamentamo-nos em autores que tratam a questão da identidade e 

diferença, nos respaldando nos estudos de Silva (2000), Moreira e Macedo (2002). 

 

2.1 A dinâmica de construção das identidades 

O termo “identidade” é polissêmico, sendo abordado em campos diversos do 

conhecimento nas Ciências Sociais; daí a dificuldade de encontrarmos um consenso quanto a 

sua conceituação. Por isso, nesse estudo, abordaremos a temática direcionando-nos para uma 

perspectiva sociológica, sem ignorar a dimensão pessoal da identidade, porque 
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compreendemos que a formação identitária consiste numa articulação entre os processos 

biográfico e relacional. 

Dessa forma, os estudos de Dubar (1997) sobre a construção das identidades sociais e 

profissionais nos parecem bastante relevantes para pensar a questão da construção da 

identidade do aluno-docente. A noção de identidade proposta pelo autor situa-se na 

perspectiva de compreendê-la como uma “articulação entre duas transações, uma transação 

‘interna’ ao indivíduo e uma ‘externa’ estabelecida entre o indivíduo e as instituições com as 

quais interage” (p. 103). 

Dubar (1997) afirma que a identidade é um produto de sucessivas socializações, 

portanto, a construção da identidade corresponde ao processo de comunicação ou de 

socialização que a produz, enquanto 

  

resultado simultaneamente estável e provisório, individual e coletivo, 
subjetivo e objectivo, biográfico e estrutural dos diversos processos de 
socialização (grifo meu) que em conjunto constroem os indivíduos e 
definem as instituições (p. 105).  

 

Propõe, então, a definição da identidade social baseada na teoria da dupla articulação 

entre a posição “estratégica” e de uma posição “relacional” resultante da “interação de uma 

trajetória social e de um sistema de ação” (p. 76). Nesse sentido, concebe a socialização como 

 
Um processo biográfico de incorporação das disposições sociais vindas não 
somente da família e da classe de origem, mas também do conjunto dos 
sistemas de ação com os quais os indivíduos se cruzam no decorrer de sua 
existência. Sem dúvida, ela implica uma causalidade histórica do passado 
sobre o presente, da história vivida sobre as práticas actuais, mas esta 
causalidade é probabilística: exclui qualquer determinação mecânica de um 
‘momento’ privilegiado em relação aos seguintes (p. 77).  

 

Ao fazer uma releitura das concepções de socialização em várias teorias, Dubar (1997) 

destaca as contribuições de A. Percheron (1974), que desenvolve uma abordagem do tipo 

piagetiana, prolongando-a sociologicamente. A identidade em construção é encarada como 
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uma componente da pertença social. A. Percheron (1974) propõe então uma definição de 

socialização como “aquisição de um código simbólico resultante de transações entre o 

indivíduo e a sociedade”. A socialização é uma construção lenta e gradual de um código 

simbólico, constituindo um sistema de referência e de avaliação do real, permitindo ao 

indivíduo comportar-se de uma certa forma, numa dada situação. Ainda segundo o autor, 

 

[...] a socialização assume a forma de um acontecimento, de um ponto de 
encontro ou de compromisso entre as necessidades e os desejos do indivíduo 
e os valores dos diferentes grupos com os quais ele se relaciona. 

[...] a socialização não é apenas, nem fundamentalmente, transmissão de 
valores, normas e regras, mas “desenvolvimento de uma dada representação 
do mundo”. 

[...] a socialização não é, fundamentalmente o resultado de aprendizagens 
formalizadas, mas o produto, constantemente reestruturado, das influências 
presentes ou passadas dos múltiplos agentes de socialização. Esta 
“socialização latente” é muitas vezes impessoal e mesmo não intencional: se 
se pode falar de aprendizagem é de uma aprendizagem informal e implícita 
cujo “papel é de tal forma importante que é ela que alarga a influência do 
ensino e da maioria das mensagens da sociedade”. 

[...] A socialização é, enfim, um processo de identificação, de construção de 
identidade, ou seja, de pertença e de relação. Socializar-se é assumir o 
sentimento de pertença a grupos (de pertença ou de referência), ou seja, 
“assumir pessoalmente as atitudes do grupo que, sem nos apercebermos, 
guiam as nossas condutas” (p. 30-31). 

 

No entanto, para Dubar (1997), é Mead (1934) quem pela primeira vez descreveu, de 

forma coerente e argumentada, a socialização como construção de uma identidade social. Isto, 

segundo Dubar, ocorreria num processo de socialização mediana em três etapas, a saber: 

 
A primeira etapa é a “tomada em conta” pela criança dos papéis 
desempenhados pelos que lhe são próximos, aqueles que Mead chama de 
“outros significativos” [...] os diferentes papéis dos “outros significativos” 
são assumidos pela criança através dos “jogos livres”. A Segunda etapa se dá 
quando da passagem do jogo livre (no jardim-escola), “no qual se assume o 
papel do outro significativo”, para o jogo com regras, onde “se respeita uma 
organização vinda de fora”, pressupõe que se aceda a uma nova 
compreensão do outro [...] Mead chama-lhe “o outro generalizado”. [...] A 
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última etapa, consiste segundo Mead, no reconhecimento como membro 
destas comunidades, nas quais a criança progressivamente se identificou 
com os outros generalizados. Para Mead, a socialização desenvolve-se ao 
mesmo tempo que a individualização: quanto mais se é Eu - próprio, melhor 
se é integrado no grupo (1997, p. 93-94). 

 

  Mead propõe a noção de internalização para descrever como a sociedade e suas 

instituições determinam a individualidade e a identidade. Para ele, há apenas um eu biológico, 

mediado por um eu social formado da interação entre o indivíduo e os outros significativos – 

família, autoridades civis, grupos de pares – todos determinados, de modo subordinado, o que 

se entende por indivíduo. A noção do eu social do autor envolve dois momentos: o ambiente 

sempre em mudança e sua assimilação por um organismo vivo. 

Dubar (1997) destaca também as contribuições de Berger e Luckman para o estudo da 

construção de identidades profissionais. Assim, em Berger e Luckman (1966) a socialização 

define-se pela imersão dos indivíduos naquilo que chama “mundo vivido”, o qual é, 

simultaneamente, um “universo simbólico e cultural” e um “saber sobre este mundo”.  

A criança absorve o mundo social no qual vive a partir de um saber de base, que 

constitui o processo fundamental da socialização primária, e depende das relações que se 

estabelecem entre o mundo social da família e o universo institucional da escola. Os saberes 

de base incorporados pelas crianças dependerão não só das relações entre a família e o 

universo escolar, mas também da sua própria relação com os adultos, que asseguram a sua 

socialização. A chave essencial de compreensão dos mecanismos e dos resultados da 

socialização primária é, assim, a valorização que é feita dos diferentes saberes possuídos pelos 

diferentes adultos socializadores e das relações que se estabelecem com os diversos 

socializados. 

Mas o essencial do texto de Berger e Luckman (1966), segundo Dubar (1997), reside 

na tentativa de construir uma teoria operatória da socialização secundária. A socialização 

secundária é provisoriamente definida como “interiorização de submundos institucionais 
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especializados” e “aquisição de saberes específicos e de papéis direta ou indiretamente 

enraizados na divisão do trabalho”. Trata-se da incorporação de saberes especializados – 

saberes profissionais - que são maquinismos conceptuais que têm subjacentes um vocabulário, 

receitas, um programa formalizado e um verdadeiro “universo simbólico” veiculando uma 

concepção de mundo, mas que, contrariamente aos saberes de base da socialização primária, 

são construídos e definidos por referência a um campo especializado de atividades e são 

situados no interior do universo simbólico enquanto globalidade. 

No entanto, os autores esclarecem que socialização secundária não é a reprodução da 

socialização primária nem é independente dela. A relação entre socialização primária (saberes 

de base) e a socialização secundária (saberes profissionais) é um aspecto essencial à eficácia 

da socialização secundária e estende-se desde a reprodução da primeira na segunda até à 

ausência da relação. Quando a socialização secundária não reproduz a primária, implica uma 

mudança (ruptura) dupla – mudança de mundo e mudança de identidade – cujo sucesso 

depende de determinadas condições: 

 

- um assumir de “distanciamento de papéis” que inclui uma disjunção de 
identidade real” e de “identidade virtual”. 

- Técnicas especiais que asseguram uma forte identificação ao futuro papel 
visado, um forte compromisso pessoal. 

- Um processo institucional de iniciação que permite uma transformação real 
da casa do indivíduo e uma implicação dos socializadores na passagem de 
uma “casa” para a outra. 

- A ação contínua de um “aparelho de conversação” que permite manter, 
modificar e reconstruir a realidade subjectiva incluindo uma 
“contradefinição da realidade”. 

- A existência de uma estrutura de plausalidade, isto é, de uma instituição 
mediadora (o laboratório de transformação), que permita a conservação de 
uma parte da identidade antiga acompanhando a identificação a novos outros 
significativos, percepcionados como legítimos (p. 96-97). 
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A transformação da identidade depende da articulação durável de um “aparelho de 

legitimação” e de uma “reinterpretação da biografia passada” em torno de uma estrutura tipo, 

cujo protótipo é “antes pensava que, agora penso que”. Para tal o trabalho biográfico (trabalho 

do ator) deve poder inserir-se no quadro de um “aparelho de conversão” ele mesmo inserido 

numa estrutura (lugar) legitimante de plausibilidade. 

Mas a socialização secundária depende também da qualidade da socialização primária. 

Para quem a socialização primária foi problemática, a secundária é uma possibilidade de 

atingir uma identidade mais satisfatória. Noutros casos, em que a socialização primária foi 

bem sucedida, as novas disponibilidades fragilizam as identificações anteriores e 

acompanham-se da tomada de consciência da diversidade de mundos. 

Para Dubar (1997), esta abordagem de Berger e Luckmann é útil para se pensar a 

mudança social “real” enquanto processo de construção de novas identidades, não tanto pelas 

relações que estabelece entre socialização primária em si mesma (apesar de ser incontestável, 

na medida em que há aspectos da socialização primária que a secundária nunca apaga), mas 

pelas relações que permite estabelecer entre uma identidade atual e a formação de uma 

identidade futura, aspecto essencial a ser pensado num contexto social de transformação do 

trabalho. Nestes casos, a construção de identidade corresponde a um processo conjunto de 

“construção de um mundo específico” e de “transformação de uma identidade especializada” 

e, portanto, a um processo de socialização em ruptura com socializações anteriores. A 

possibilidade de construir outros “mundos” funda o processo de mudança social não 

reprodutor. 

A mudança social é, portanto, inseparável da transformação das identidades, isto é, é 

simultaneamente inseparável dos mundos construídos pelos indivíduos e das práticas que 

decorrem destes mundos. Para Dubar (1997), só a socialização secundária pode produzir 

identidades e atores sociais orientados pela produção de novas relações sociais e susceptíveis 
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de se transformarem elas próprias, através de uma ação coletiva eficaz e duradoura. Para isso 

é necessário também assegurar a existência de um aparelho de formação (socialização 

secundária) que permita a transformação das identidades de ator num sentido que não se 

limite à reprodução ou adaptação das identidades anteriores, mas que permita envolver-se 

numa verdadeira criação institucional. 

Assim, para Claude Dubar (1997), a noção de construção da identidade envolve a 

articulação entre dois processos formativos da identidade: o biográfico (identidade para si) e o 

relacional, comunicacional (identidade para o outro). O processo biográfico poderia ser 

definido como uma construção no tempo pelos indivíduos de identidades sociais e 

profissionais a partir de categorias oferecidas pelas instituições sucessivas (família, escola, 

mercado de trabalho, empresa...); o processo relacional se refere ao reconhecimento num dado 

momento e no seio de um espaço determinado de legitimação, das identidades associadas aos 

saberes, competências e imagens de si propostas e expressas pelos indivíduos nos sistemas de 

ação. A articulação destes dois processos representa a projeção do espaço-tempo identitário de 

uma geração confrontada com as outras na sua caminhada biográfica e o seu desenvolvimento 

espacial. Para Dubar (1997), a definição geral da identidade como espaço-tempo geracional 

está bem definida em Erikson (1968): 

 
A identidade social não é “transmitida” por uma geração à seguinte, ela é 
construída por cada geração com base em categorias e posições herdadas da 
geração precedente, mas também através das estratégias identitárias 
desenroladas nas instituições que os indivíduos atravessam e para cuja 
transformação real eles contribuem (apud DUBAR, 1997, p. 118).  

 

As identidades sociais e profissionais estão em movimento, associadas a configurações 

específicas de saber, sendo construídas através dos processos de socialização, cada vez mais 

diversificados. Dubar (1997) resume bem sua proposta de compreender a construção das 

identidades a partir de um ponto de vista sociológico, afirmando que 
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As identidades sociais e profissionais típicas não são nem expressões 
psicológicas de personalidades individuais nem produtos de estruturas ou de 
políticas econômicas que se impõe a partir de cima, elas são construções 
sociais que implicam a interação entre trajetórias individuais e sistemas de 
emprego, sistemas de trabalho e sistemas de formação (p. 239). 
 
 

Tratando mais especificamente da questão da formação, o autor destaca que a 

formação é essencial na construção das identidades profissionais porque facilita a 

incorporação dos saberes que estruturam simultaneamente a relação com o trabalho e a 

carreira profissional. Segundo ele, fazer um indivíduo passar de uma forma identitária para 

uma outra constitui um objetivo muito ambicioso, que exige da formação uma mudança na 

configuração dos saberes e a relação vivida no trabalho; portanto, alerta-nos para o fato de 

que, “se estes elementos não mudarem, há muito poucas hipóteses de a formação modificar 

quem quer que seja” (p. 51). 

Assim, o que se apreende a partir de Dubar (1997) é que a identidade se constrói 

através de um processo relacional, e que o indivíduo demonstra uma capacidade objetiva de 

transformar essa identidade nas fases sucessivas de sua vida; portanto, partindo do 

entendimento de que o curso de formação exerce grande influência na construção da 

identidade do sujeito, buscaremos compreender como se forma a identidade do professor, 

tendo em vista que o aluno-docente é um professor em formação. 

 

2.2 A construção da identidade do professor (aluno – docente) 

 Em relação à identidade docente, Nóvoa (1992) adverte que a identidade (ser e sentir-

se professor) não é um dado, não é uma propriedade, não é um produto, mas a identidade é 

um lugar de lutas e conflitos, é um espaço de construção de maneiras de ser e estar na 

profissão. 

 Segundo Gatti (1996, p. 86 apud BRZEZINSKI, 2002, p. 9), “a identidade do 

professor é fruto de interações sociais complexas nas sociedades contemporâneas e expressões 
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sociopsicológicas que interage nas aprendizagens, nas formas cognitivas, nas ações dos seres 

humanos. Ela define um modo de ser no mundo, num dado momento, numa dada cultura, 

numa história”. 

 O sujeito professor se constitui historicamente, despojando-se de uma identidade fixa, 

uma vez que esta não é um dado imutável, externo, a ser adquirido, mas, sim uma diferença 

produzida no e pelo indivíduo numa complexa rede de relações de força. Como afirma 

Cardoso, “nós professores estamos sempre nos modificando, nos atualizando. Somos um 

produto sempre inacabado, cuja fabricação se dá no centro de múltiplas relações localizadas 

no interior da história do tecido social [...]” (apud PAIVA, 2003, p. 13). 

 Complementando o pensamento anterior, Pimenta (2002) entende que o processo de 

construção da identidade tem um caráter eminentemente histórico, ou seja, o sujeito 

localizado no tempo e no espaço, por meio da sua ação constrói, cria o conhecimento e o seu 

fazer profissional, dentro das possibilidades de seu determinante espaço histórico-cultural. 

 Isto significa que, de acordo com as circunstâncias e exigências postas pela sociedade 

em uma determinada época, o fazer profissional tem, historicamente, maneiras diferentes de 

atuação. Nesse sentido, Nóvoa (1995) ressalta que a identidade não é um construto histórico 

desde a antiguidade, o que significa que ao longo do tempo veio recebendo influências da 

época e passando por mudanças. Essas mudanças, experiências e ensinamentos foram 

transmitidos pelas gerações adultas de professores para os mais jovens, possibilitando-lhes a 

inserção no processo de aprendizagem didático-pedagógico. Sendo o homem um ser 

relacional quando em contato com os seus semelhantes, ele comunica as transformações por 

ele imprimidas na natureza, entendidas como cultura produzida. 

 Diante do que vimos expondo, é possível concordar com Pimenta (2002) que a 

identidade do profissional da educação não é algo estático, fixo, não suscetível de mudanças. 

Pelo contrário, é um dado mutável, dinâmico, não é externo de tal forma que possa ser 
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adquirido e emerge de um contexto histórico como resposta às necessidades postas pelas 

sociedades, adquirindo estatuto de legalidade. 

 A construção da identidade ainda pressupõe por parte do profissional docente, segundo 

Pimenta (2002, p. 19), 

 
- Verificar qual a “significação social da profissão” e fazer a sua constante 
revisão; 
- Fazer uma revisão das tradições, reafirmando as práticas culturalmente 
adotadas e tidas como significativas no atendimento das necessidades da 
realidade; 
- Confrontar teorias e práticas, e, também, a análise das práticas à luz das 
teorias existentes e a construção de novas teorias. 
 
 

 A autora destaca três passos a serem seguidos para a construção da identidade do 

professor: o primeiro consistiria na mobilização dos saberes da sua experiência acumulados 

como profissional, ou seja, os saberes produzidos pelo docente no seu cotidiano, num 

processo constante de reflexão crítica. 

 O segundo passo de Pimenta (2002) refere-se ao conhecimento ou ao domínio das 

áreas específicas. A tarefa do professor é, pois, a produção de conhecimentos e a criação de 

condições para que esta ocorra. Tudo isso exige uma conscientização quanto ao poder 

influenciador-direcionador e determinante do conhecimento – em relação à vida material e 

social dos indivíduos da sociedade independente do seu grau de desenvolvimento. 

 O terceiro passo na construção da identidade aponta para os saberes pedagógicos 

inerentes ao profissional docente. Saber ensinar pressupõe experiência, conhecimentos 

específicos e saberes pedagógicos didáticos. É nesse tripé que podemos apoiar a formação do 

profissional docente e atribuir-lhe uma identidade. Na análise da história da formação dos 

professores, esses saberes têm sido trabalhados de forma fragmentada, desarticulada, ou seja, 

conforme a época um saber se sobressai em relação ao outro, prioriza-se mais determinado 

saber em detrimento de outro. 
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 O processo de reflexão ou a formação de um professor reflexivo também deve ser 

incentivado na formação profissional. Schön (1992) propõe uma formação profissional 

baseada numa epistemologia da prática, isto é, valoriza na formação uma prática “refletida”, 

tornando o professor capaz de responder às situações novas, nas situações de indefinição e 

incerteza. Segundo o autor, é através de um triplo movimento que o professor se constitui 

como profissional autônomo: da reflexão na ação, que seria um momento de surpresa do 

professor diante do aluno; da reflexão sobre a ação, em que o professor, diante de situações 

novas, cria e constrói novos caminhos; e, com olhar retrospectivo, é possível a reflexão sobre 

a reflexão sobre a reflexão na ação, o que significa “uma ação, uma observação e uma 

descrição, que exige o uso de palavras” (SCHÖN, 1992, p. 83). 

Seguindo a mesma direção anterior, Zeichner (1993) afirma que o professor precisa 

desenvolver uma atitude reflexiva em relação ao seu ensino, sendo o professor um prático 

reflexivo. Para ele essa prática reflexiva pressupõe que a atenção do professor deve estar tanto 

virada para dentro, para a sua própria prática, como para fora, para as condições sociais nas 

quais se situa essa prática. Ressalta também que a segunda característica da prática reflexiva é 

a sua tendência democrática e emancipatória e a importância dada às decisões do professor 

quanto a questões que levam a situações de desigualdade e injustiça dentro da sala de aula. 

Reconhecendo o caráter político de tudo o que os professores fazem, a reflexão não pode 

ignorar questões como a natureza da escolaridade e do trabalho docente ou as relações entre 

raça e classe social por um lado e o acesso ao saber escolar e o sucesso escolar por outro. 

 Essa análise a respeito da construção da identidade do professor e do seu processo de 

formação como prático reflexivo nos conduz a pensar no professor-formador como um 

importante ator nesse processo, tendo em vista que não se constrói uma identidade ou uma 

formação sem que tenhamos o professor-formador como mediador desse processo. Nesse 

sentido, Zeichner (1993) afirma que com o conceito de ensino reflexivo, os formadores de 
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professores têm a obrigação de ajudar os futuros professores a interiorizarem, durante a sua 

formação inicial, a disposição e a capacidade de estudarem a maneira como ensinam e de 

melhorarem com o tempo. 

 Perante essa realidade, a tarefa do professor-formador consistiria em ajudar os futuros 

professores a adquirirem as atitudes, os saberes e as capacidades essenciais para o 

desenvolvimento de um trabalho eficiente junto a uma população estudantil variada, 

possibilitando-lhes o desenvolvimento de capacidade reflexiva, para que tenham meios de 

intervenção na realidade, com o intuito de transformá-la. No entanto, fazendo uma ligação 

com o nosso objeto de estudo, que é a construção de uma identidade docente inclusiva, 

partimos do pressuposto de que se queremos perceber a abordagem de um determinado 

programa de formação de professores não basta olhar para o seu conteúdo curricular, mas é 

preciso ver também os saberes mobilizados pelo professor-formador, ou seja, que 

conhecimentos esses professores têm mobilizado e como têm mobilizado. 

 Dessa forma, não podemos prosseguir nessa discussão sem fazermos uma análise mais 

aprofundada dos saberes do professor, tendo em vista que o trabalho docente ou a prática 

docente é uma atividade que mobiliza diversos saberes, pois, como afirma Tardif (2005), “um 

professor é, antes de tudo, alguém que sabe alguma coisa e cuja função consiste em transmitir 

esse saber a outros” (p. 31). 

 

2.3 Os saberes do professor-formador: quais são, de onde vêm e como são construídos 

 A discussão sobre os saberes docentes emerge da preocupação sobre o que é ser 

professor, quais seus saberes, de onde esses saberes nascem e outras questões pertinentes à 

constituição da profissionalização do professor e de um possível repertório que estes devem 

possuir. Entretanto, para a nossa discussão destacaremos as abordagens que mais se 

aproximam de nossa concepção de saberes docentes, no intuito de compreendermos como a 
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identidade do aluno docente é construída no contexto de interação com os saberes docentes do 

professor-formador. 

 Na concepção de Gauthier (1998), o trabalho do professor é o de um profissional que, 

“munido de saberes e confrontado a uma situação complexa que resiste a simples aplicação 

dos saberes para resolver a situação deve deliberar, julgar e decidir com relação à ação a ser 

adotada, ao gesto a ser feito ou à palavra a ser pronunciada antes, durante e após o ato 

pedagógico” (p. 331). O autor compreende o saber como o resultado de uma produção social, 

sujeito às revisões e às reavaliações, e validado de acordo com a natureza da relação do 

sujeito com a sua realidade. Porém, não se reduz ao sujeito, mas é fruto de uma interação 

entre sujeitos, de uma interação lingüística inserida num contexto e que terá valor, na medida 

em que permite manter em aberto o processo de reflexão e questionamento. Nessa concepção, 

os saberes docentes são construídos e aplicados na prática docente mediante condições 

históricas e sociais do exercício da profissão, assim como resultam da experiência vivida e das 

influências culturais do professor. 

 A abordagem teórica adotada por Tardif (2005) considera que o saber do professor é 

um saber social que pode ser adquirido no contexto de uma socialização profissional; isto 

significa que as relações dos professores com os saberes nunca são relações estritamente 

cognitivas, mas são mediadas pelo trabalho, portanto, afirma que 

 

[...] o saber dos professores não é um conjunto de conteúdos cognitivos 
definidos de uma vez por todas, mas um processo em construção ao longo de 
sua carreira profissional na qual o professor aprende progressivamente a 
dominar seu ambiente de trabalho, ao mesmo tempo em que se insere nele e o 
interioriza por meio de regras de ação que se tornam parte integrante de sua 
“consciência prática” (p. 14). 

 

 Aponta também para o fato de que o saber dos professores é plural, compósito, 

heterogêneo, porque envolve no próprio exercício do trabalho conhecimentos e um saber-

fazer bastante diversos, provenientes de fontes variadas e provavelmente de natureza 



 56 

diferentes. Sua prática integra diferentes saberes, denominados pelo autor de saberes da 

formação profissional, saberes disciplinares, saberes curriculares e saberes da experiência. O 

autor esclarece ainda que a relação dos docentes com esses saberes não se reduz a uma função 

de transmissão dos conhecimentos já constituídos, mas, para ele ensinar, precisa mobilizar 

uma ampla variedade de saberes, reutilizando-os no trabalho para adaptá-los e transformá-los 

pelo e para o trabalho. Ele descreve esses saberes da seguinte forma: 

Os saberes da formação profissional (das ciências da educação e da ideologia 

pedagógica) são definidos como o conjunto de saberes transmitidos pelas instituições de 

formação de professores (escolas normais ou faculdades de ciências da educação), pois é no 

decorrer de sua formação que os professores entram em contato com as ciências da educação. 

Os saberes pedagógicos articulam-se com as ciências da educação, apresentam-se como 

doutrinas ou concepções provenientes de reflexões sobre a prática educativa, reflexões que 

conduzem a sistemas mais ou menos coerentes de representações e de orientação da atividade 

educativa. 

Os saberes disciplinares (por exemplo, matemática, história, literatura, etc.) integram-

se à prática docente através da formação (inicial e contínua) dos professores nas diversas 

disciplinas oferecidas pelas universidades. São saberes que correspondem aos diversos 

campos do conhecimento e emergem da tradição cultural e dos grupos sociais produtores de 

saberes. 

Os saberes curriculares correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos a 

partir dos quais a instituição escolar categoriza e apresenta os saberes sociais por ela definidos 

e selecionados. Apresentam-se concretamente sob a forma de programas escolares que os 

professores devem aprender a aplicar. 

Os saberes experenciais são saberes práticos (e não da prática) e formam um conjunto 

de representações a partir das quais os professores interpretam, compreendem e orientam sua 
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profissão e sua prática cotidiana em todas as suas dimensões. Algumas das principais 

características desse saber são: é um saber ligado às funções dos professores; é um saber 

interativo, mobilizado e modelado no âmbito das interações entre o professor e os outros 

atores educativos; é um saber sincrético e plural que repousa sobre vários conhecimentos; é 

um saber heterogêneo, adquirido a partir de fontes diversas, em lugares variados, em 

momentos diferentes (história de vida, carreira, experiência de trabalho); é um saber 

existencial, pois está ligado à história de vida do professor; é um saber temporal, evolutivo e 

dinâmico que se transforma e se constrói no âmbito de uma carreira; é um saber social e 

construído pelo ator em interação com diversas fontes sociais de conhecimentos. 

Tardif (2005) apresenta um quadro onde se propõe identificar e classificar os saberes 

dos professores, destacando as fontes sociais de aquisição e os modos de integração no 

trabalho docente: 

 

Tabela n. 01 - Os saberes dos professores 

Saberes dos professores Fontes sociais de aquisição Modos de integração no trabalho 
docente 

Saberes pessoais dos 
professores 

A família, o ambiente de vida, 
a educação no sentido lato, 
etc. 

Pela história de vida e pela 
socialização primária 

Saberes provenientes da 
formação escolar anterior 

A escola primária e 
secundária, os estudos pós-
secundários não 
especializados, etc. 

Pela 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, etc. 

Pela formação e pela socialização 
profissionais nas instituições de 
formação de professores 

Saberes provenientes dos 
programas e livros didáticos 
usados no trabalho 

A utilização das 
“ferramentas” dos 
professores: programas, livros 
didáticos, cadernos de 
exercícios e fichas, etc. 

Pela 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, etc. 

Pela prática do trabalho e pela 
socialização profissional. 

Fonte: TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. 5.ed. Petrópolis: Vozes, 2005. 
p.63. 
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O que se percebe a partir do quadro apresentado, segundo Tardif (2005), é que os 

diversos saberes dos professores estão longe de serem todos produzidos diretamente por eles, 

que vários deles são de certa forma exteriores ao ofício de ensinar, pois provêm de lugares 

sociais anteriores à carreira propriamente dita, podendo ser provenientes da família do 

professor, da escola que o formou e de sua experiência cultural; outros procedem das 

universidades; outros são oriundos das instituições ou dos estabelecimentos de ensino; outros 

provêm dos pares, dos cursos de reciclagem, etc. Dessa forma, o autor evidencia que “(...) o 

saber profissional está, de um certo modo, na confluência entre várias fontes de saberes 

provenientes da história de vida individual, da sociedade, da instituição escolar, dos outros 

atores educativos, dos lugares de formação, etc” (p. 64). 

Compreendendo a docência como qualquer trabalho humano, Tardif e Lessard (2005) 

esclarecem que ela pode ser analisada inicialmente como uma atividade, tendo em vista que 

trabalhar é agir num determinado contexto em função de um objetivo, atuando sobre um 

material qualquer para transformá-lo através do uso de utensílios e técnicas. Nesse sentido, 

afirmam que como todos os trabalhos na sociedade atual, a docência se desenvolve num 

espaço já organizado, visa objetivos particulares e põe em ação conhecimentos e tecnologias 

de trabalho próprias, ela se encaminha a um objeto de trabalho que produz conseqüências para 

os trabalhadores, portanto, se realiza segundo um certo processo do qual provêm 

determinados resultados. Segundo eles, a própria natureza do “objeto humano” modifica 

profundamente a natureza do trabalho e a atividade humana do trabalhador, tendo em vista 

que “ensinar é trabalhar com seres humanos, sobre seres humanos, para seres humanos” (p. 

31). 

Segundo Freire (1996), no ato de ensinar e ser educador há saberes necessários 

contidos na especificidade humana da atuação educativa. Assim, a prática docente está 

permeada por diversos saberes oriundos das relações construídas em seu próprio ofício de 
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ensinar e aprender, o que está continuamente se transformando na reflexão crítica sobre a sua 

prática. O autor afirma que “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao 

aprender” (p. 25), caracterizando a dimensão interativa da docência, que requer do professor a 

compreensão da prática pedagógica como um processo dialógico, mediatizador. Freire (1996) 

afirma a concepção de educador crítico, considerando os professores como criadores, 

investigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, humildes e persistentes, cabendo-lhe a 

função de “não apenas ensinar os conteúdos, mas ensinar a pensar certo” (p. 29). 

A especificidade do trabalho docente é anunciada por Codo (1999) quando ele afirma 

ser necessário considerar que o saber e o saber fazer estão nas mãos do professor e se 

constituem na condição principal de sua atividade de trabalho. Isso nos leva a considerar que 

o professor-formador mobiliza saberes, provenientes de diversas fontes e que tem uma relação 

direta com a transformação do seu objeto de trabalho, o aluno. Coloca-se, portanto, os saberes 

docentes desse professor como eixo central na discussão sobre a construção da identidade do 

aluno-docente, tendo em vista que os saberes mobilizados pelos mesmos poderá contribuir 

para a construção de uma identidade inclusiva ou excludente. 

Entretanto, é inquestionável que esses saberes mobilizados pelo professor-formador 

apresentam múltiplos significados conforme as concepções que o mesmo tem de educação, de 

homem e de mundo. Assim, se queremos saber que tipo de identidade tem sido construída nos 

cursos de formação através dos saberes docentes do professor-formador, é importante antes de 

tudo compreender como se constrói uma identidade inclusiva, ou seja, que saberes poderiam 

garantir a formação dessa identidade.  

 

2.4 Saberes necessários à construção de uma identidade docente inclusiva 

 A construção de uma identidade docente inclusiva exige que se estabeleça a relação 

entre identidade e diferença, pois como afirma Silva (2000), a identidade e a diferença estão 
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em uma relação de estreita dependência. Assim como a identidade depende da diferença, a 

diferença depende da identidade, portanto, elas são inseparáveis. Para ilustrar essa 

dependência o autor cita o seguinte exemplo: a afirmação “sou brasileiro”, na verdade, é parte 

de uma cadeia de negações, de expressões negativas de identidade, de diferenças – não sou 

argentino, não sou chinês. 

 A identidade e a diferença são o resultado de atos de criação lingüística, isso significa 

dizer que são criadas por meio de atos de linguagem, sendo, apenas por meio dos atos de fala 

que é instituída a identidade. A identidade, tal como a diferença, é fabricada no contexto das 

relações cultural e social, portanto, são criações sociais e culturais e estão em estreita conexão 

com as relações de poder, portanto, elas não são simplesmente definidas, mas são impostas.  

O autor destaca que o poder de definir as identidades e marcar a diferença não pode 

ser separado das relações mais amplas de poder. A diferenciação é o processo central pelo 

qual a identidade e diferença são produzidas. Alguns processos traduzem essa diferenciação, 

como: incluir/excluir (“estes pertencem, aqueles não”); demarcar fronteiras (“nós” e “eles”); 

classificar (“bons” e “maus”); normalizar (“nós somos normais; eles são anormais”). Assim, a 

afirmação da identidade e a marcação da diferença implicam sempre em operações de incluir 

e de excluir, fazendo distinções entre o que fica dentro e o que fica fora. 

O autor considera que o processo de “normalização”, que consiste em fixar uma 

determinada identidade como a norma, é um dos processos mais sutis onde o poder se 

manifesta. Nesse sentido, 

 
 Normalizar significa eleger – arbitrariamente – uma identidade específica 
como o parâmetro em relação ao qual as outras identidades são avaliadas e 
hierarquizadas. Normalizar significa atribuir a essa identidade todas as 
características positivas possíveis, em relação às quais as outras identidades 
só podem ser avaliadas de forma negativa. A identidade normal é “natural”, 
desejável, única. A força da identidade normal é tal que ela não nem sequer 
é vista como uma identidade, mas é vista como a identidade (p. 83). 
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A identidade e a diferença estão estreitamente ligadas a processos de significação, 

portanto, estão relacionados a sistemas de representação, e é por meio dela que adquirem 

sentido e passam a existir. Representar significa dizer: “essa é a identidade”, “a identidade é 

isso”. Questionar a identidade e a diferença significa, nesse contexto, questionar os sistemas 

de representação que lhe dão suporte e sustentação.  

A identidade e a diferença têm a ver com atribuição de sentido ao mundo social e com 

disputa em torno dessa atribuição. Nessa perspectiva, Silva (2000) faz uma síntese 

descrevendo o que a identidade – não é e o que a identidade é: 

 
Primeiramente, a identidade não é uma essência, não é um dado ou um fato 
– seja de natureza, seja da cultura. A identidade não é fixa, estável, 
coerente, unificada, permanente. A identidade tampouco é homogênea, 
definitiva, acabada, idêntica, transcendental. Por outro lado, podemos dizer 
que a identidade é uma construção, um efeito, um processo de produção, 
uma relação, uma ato performativo. A identidade é instável, contraditória, 
fragmentada, inconsistente, inacabada. A identidade está ligada a sistemas 
de representação. A identidade tem estreitas conexões com relações de 
poder (p. 96-97). 

 

A partir dessa análise entre identidade e diferença, o autor aponta algumas 

considerações importantes em relação à pedagogia e ao currículo, salientando que estes 

deveriam ser capazes de oferecer oportunidades para que as crianças e os jovens 

desenvolvessem capacidades de crítica e questionamentos dos sistemas e das formas 

dominantes de representação da identidade e da diferença. Chama atenção para o fato de que 

o multiculturalismo em educação não pode ser abordado apenas como uma questão de 

tolerância e respeito para com a diversidade cultural, pois esses sentimentos impedem que a 

identidade e a diferença sejam vistas como processos de produção social, como processos que 

envolvem relações de poder. 

Ressalta que a questão da identidade, da diferença e do outro é um problema social ao 

mesmo tempo em que é um problema pedagógico e curricular. É um problema social porque, 

em um mundo heterogêneo, o encontro com o outro, com o estranho, com o diferente, é 
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inevitável. É um problema pedagógico porque as crianças e os jovens vão interagir com o 

outro no espaço da escola. O outro é o outro gênero, o outro é a cor diferente, o outro é a outra 

sexualidade, o outro é a outra raça, o outro é a outra nacionalidade, o outro é o corpo 

diferente. 

Nesse contexto, o autor critica as estratégias pedagógicas que consistem apenas em 

estimular e cultivar os bons sentimentos e a boa vontade para com a chamada “diversidade” 

cultural, na medida em que contribuem para a produção de novas dicotomias, como a do 

dominante tolerante e do dominado tolerado, deixando de questionar as relações de poder e os 

processos de diferenciação que antes de tudo produzem a identidade e a diferença. Critica 

também as estratégias que apresentam aos estudantes uma visão superficial e distante das 

diferentes culturas, onde o outro aparece como o curioso e exótico, não havendo um 

questionamento das relações de poder envolvidas na produção da identidade. 

No entanto, Silva (2000) argumenta que uma política pedagógica e curricular da 

identidade e da diferença tem a obrigação de ir além das benevolentes declarações de boa 

vontade para com a diferença. Ela tem que colocar no seu centro uma teoria que permita não 

simplesmente reconhecer e celebrar a diferença e a identidade, mas questioná-la. Nesse 

sentido, para ele, a teoria cultural recente de inspiração pós-estruturalista pode contribuir de 

maneira significativa com essa discussão. O currículo, nessa perspectiva, deveria ser guiado 

por algumas perguntas: como a identidade e a diferença são produzidas? Quais são os 

mecanismos e as instituições que estão ativamente envolvidas na criação da identidade e de 

sua fixação? Essa pedagogia deveria 

 

Estimular, em matéria de identidade, o impensado e o arriscado, o 
inexplorado e o ambíguo, em vez do consensual e do assegurado, do 
conhecido e do assentado. Favorecer, enfim, toda experimentação que torne 
difícil o retorno do eu e do nós ao idêntico. Aproximar – aprendendo, aqui, 
uma lição da chamada “filosofia da diferença” – a diferença do múltiplo e 
não do diverso. (...) A diversidade reafirma o idêntico, a multiplicidade 
estimula a diferença que se recusa a confundir com o idêntico (p. 100-101). 
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 As argumentações até aqui apresentadas nos apontam alguns caminhos interessantes 

para pensarmos o nosso objeto de pesquisa: “a construção da identidade do aluno-docente na 

perspectiva da inclusão”. O que se apreende a partir das discussões é que sem dúvida os 

cursos de formação produzem identidades, sejam elas orientadas na perspectiva da inclusão 

ou exclusão. O que nos interessa, entretanto, é compreender em que perspectiva devem ser 

tratadas as questões relativas às “diferenças”, no sentido de produzir uma identidade 

inclusiva. 

 Nesse sentido, a discussão de Silva (2000) nos leva a perceber que a construção de 

uma identidade docente inclusiva não está reduzida à inserção de novas disciplinas 

relacionadas à “inclusão das pessoas com deficiência”, mas está muito mais relacionada com 

novas posturas e novos objetivos que devem informar os conteúdos selecionados em todas as 

áreas do conhecimento. A possibilidade de construção de uma identidade inclusiva está muito 

mais relacionada com a forma com que a questão das “diferenças” é tratada nos cursos de 

formação. O que é importante, nessa perspectiva, é como o “outro”, o diferente é apresentado; 

isso significa que apresentá-lo de uma maneira estigmatizante, despertando apenas 

sentimentos de “piedade” e “culpa”, em nada contribui para a construção de uma identidade 

docente inclusiva.  

 Silva (2000) nos leva a compreender que a formação precisa problematizar a 

construção das categorias nas quais nossa identidade se constitui, para que o aluno-docente 

venha a entender os significados das diferenças que separam os indivíduos uns dos outros. 

Essa visão apresentada nos leva a perceber que a construção de uma identidade inclusiva 

implica em mudanças no processo de formação; no entanto, gostaríamos de problematizar 

essa questão: podemos falar em mudança no processo de formação sem falar no professor-

formador? O que esse professor pensa a respeito das diferenças? Que concepção ele tem a 

respeito das pessoas com deficiência? Como ele trata as questões relativas às diferenças em 
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sala de aula? Ou talvez melhor seria perguntar inicialmente se ele discute a respeito das 

diferenças ou se acha que isso não é relevante para a sua área de conhecimento? 

A partir dessas questões problematizadoras, gostaríamos de elucidar o pressuposto que 

norteia esse trabalho: construir uma identidade docente inclusiva significa pensar também na 

relação que o aluno-docente estabelece com os saberes do professor-formador, os quais, por 

sua vez, devem ser compatíveis com os valores propostos pela educação inclusiva.   
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CAPÍTULO 3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 
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Para demonstrar o nosso percurso de pesquisa organizamos o capítulo buscando 

abordar: a concepção epistemológica do objeto de pesquisa; a seleção do campo e dos 

sujeitos; os procedimentos metodológicos utilizados; o tratamento dos dados. 

Considerando que o objeto da presente investigação é “a construção da identidade do 

aluno-docente nos cursos de formação inicial”, optamos por usar uma abordagem de natureza 

qualitativa, o que se justifica pela própria especificidade do nosso sujeito – o aluno-docente - 

e não apenas por uma opção pessoal, 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 
em busca, também, dos significados da ação humana que constrói a história. 
É um desafio na busca de caminhos (p. 36). 
 
 
 

Podemos salientar ainda que um dos motivos de se pesquisar lançando mão da 

abordagem qualitativa deve-se ao fato de considerar que as pessoas agem em função de suas 

crenças e de seus valores, determinando comportamentos que não são facilmente 

interpretáveis. Assim, na tentativa de “desvendá-los” é que optamos por essa abordagem em 

nosso estudo, uma vez que vemos nesse enfoque a possibilidade de compreender a construção 

da identidade do aluno-docente, na sua realidade social, que é dinâmica e está em constante 

transformação. 
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Nestes direcionamentos a pesquisa foi se delineando no esforço de percorrer o 

caminho do paradigma crítico-dialético, onde procuramos entender o nosso objeto a partir do 

dinamismo, provisoriedade e transformação, apreendendo-o a partir do imbricamento entre 

sujeitos e objeto, ambos históricos e comprometidos com o interesse e lutas de seu tempo e de 

sua realidade.  

Triviños (1987) menciona que “o método capaz de aprofundar a análise da realidade 

do fenômeno social, com todas as suas contradições, dinamismo e relações é o método 

dialético” (p. 151). Ressalta ainda que este método exige sensibilidade para captar os 

significados e explicações dos fenômenos não só ao nível de sua aparência, mas de sua 

essência. Dessa forma, buscamos compreender como se constrói a identidade do aluno-

docente, considerando todas as contradições e dinamismo que envolvem esse processo, sendo 

esta construção compreendida não como algo adquirido de forma definitiva e externa, mas 

sim em constante processo de (re)construção pessoal e social. 

 

3.1 A seleção do campo da pesquisa e dos sujeitos 

3.1.1 O local da pesquisa 

Quanto à seleção do campo a ser pesquisado, compreendemos, de acordo com Minayo 

(1999, p. 105), que este é “o recorte espacial correspondente à abrangência, em termos 

empíricos, do recorte teórico correspondente ao objeto da investigação”. Diante disso, o 

campo de pesquisa será entendido como a parte de um todo, que possui características 

próprias, mas que, ao mesmo tempo, representa essa totalidade. 

Como o nosso olhar está voltado para compreender como tem se dado à construção da 

identidade do aluno-docente no curso de formação inicial em Pedagogia, fizemos inicialmente 

um levantamento das instituições que oferecem o referido curso na cidade de Recife. Dessa 

forma, baseando-se em pesquisa recente realizada por Sant’ana (2005), pudemos verificar que 
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na cidade do Recife-Pe das vinte e nove instituições de ensino superior, vinte e quatro não 

oferecem essa formação. A autora destaca que somente cinco instituições têm o curso de 

Pedagogia: Faculdade Frassinetti do Recife (FAFIRE), Universidade Católica de Pernambuco 

(UNICAP), Universidade Salgado de Oliveira Filho (UNIVERSO), Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE) e Instituto Superior de Educação Anchieta (ISEA). 

Assim, a partir do estudo realizado por Sant’ana (2005), passamos então a fazer uma 

análise do perfil do egresso dessas instituições, o que em nossa perspectiva poderia direcionar 

a nossa escolha, tendo em vista que ao traçar esse perfil as instituições evidenciam quem são 

os sujeitos que elas querem formar. 

Acrescentamos a essa análise, o perfil do egresso da Faculdade de Ciências Humanas 

de Olinda (FACHO), uma vez que essa instituição tem se destacado pela preocupação com a 

educação das pessoas com deficiência. Contudo, achamos conveniente não analisar o perfil do 

egresso da Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO), já que se trata da instituição onde 

trabalha a pesquisadora, o que poderia de certa forma dificultar ou invalidar a pesquisa 

realizada. Descartamos também o Instituto Superior de Educação Anchieta (ISEA), já que a 

nossa preocupação se situa em compreender como tem se dado a construção da identidade do 

aluno-docente dentro dos cursos de graduação em Pedagogia. 

Essa análise nos forneceu os seguintes dados: 

• Para a Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), o licenciado em Pedagogia 

será um profissional que domine conteúdos científicos, pedagógicos e técnicos, que 

traduzem as necessidades de alunos de diversos níveis, compromisso ético com os 

interesses da população e o desenvolvimento das ciências; compreenda as relações 

existentes entre as atividades educacionais e a totalidade das relações sociais, 

econômicas, políticas e culturais em que o processo educacional ocorre; atue como 
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agente de transformação numa perspectiva de melhoria da qualidade de vida da 

população. 

• Os egressos do curso de pedagogia da Faculdade Frassinetti do Recife (FAFIRE) 

poderão exercer atividades nas áreas da docência no Ensino fundamental; docência no 

curso de magistério de nível médio; gestão em instituições escolares de educação 

básica; supervisão escolar em instituições de educação básica; assessoria pedagógica 

em instituições de ensino público ou privado, em planejamento, coordenação, 

avaliação de programas sócio-educacionais e de recursos humanos. 

• A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) define como perfil do profissional a 

ser formado, o Pedagogo: profissional habilitado a atuar no ensino, na organização e 

gestão de sistemas, unidades e projetos educacionais e na produção e difusão do 

conhecimento, em diversas áreas da educação, tendo a docência – com ênfase no 

ensino de 1ª a 4ª série do ensino fundamental – como base obrigatória de sua 

formação. Para concluir o curso o aluno deverá obrigatoriamente escolher entre duas 

áreas temáticas de aprofundamento (Gestão Educacional e Movimentos Sociais) além 

da docência de 1ª a 4ª série, rompendo com a lógica da habilitação. 

• Para a faculdade de Ciências Humanas de Olinda (FACHO) tem-se como perfil geral 

desejado: profissional habilitado a atuar no ensino de disciplinas de formação 

pedagógica nível médio, na modalidade normal, tendo a docência como base da sua 

atuação profissional; conhecimento estrutural, organizacional e cultural da realidade 

educacional; preparo técnico-pedagógico subsidiado por princípios sócio-históricos, 

comprometimento com transformações sociais necessárias. 

Diante da análise realizada, optamos por selecionar a Faculdade de Ciências Humanas 

de Olinda (FACHO) como nosso campo de investigação. Justificamos a escolha em virtude 

inicialmente do caráter histórico dessa instituição, pois, tendo sido fundada em 1973, sempre 
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se destacou pela sua preocupação com a educação das pessoas com deficiência, mais 

especificamente das pessoas com surdez, o que se evidencia pelo fato de em 1993 ter 

inaugurado uma clínica de Audiocomunicação e em 1996 uma escola para Deficientes 

Auditivos. 

Outro critério fundamental de escolha dessa faculdade deve-se ao fato de ser possível 

perceber com mais clareza e distinção que a discussão sobre a educação do deficiente tem 

sido priorizada na proposta curricular, uma vez que uma das habilitações oferecidas pelo 

curso de pedagogia é a de “Magistério e Educação Especial”, o que denota a preocupação 

com a formação de professores para trabalhar com as pessoas com deficiência.  

Além dos critérios apresentados anteriormente, um fator decisivo na nossa escolha foi 

o fato de que a instituição teve a iniciativa de “incluir” alunos surdos em turma regular do 

curso de Pedagogia. Assim, nos sentimos instigadas em compreender como esse aluno-

docente, que tem uma formação tão explicitamente voltada para a educação especial, está 

construindo sua identidade docente. 

É evidente que não descartamos a hipótese de que seria relevante o estudo nas outras 

instituições referendadas, considerando que seria interessante ver como essa identidade está 

sendo construída também nos cursos de formação que não apresentam uma preocupação 

evidente com a formação de professores para trabalhar com as pessoas com deficiência. No 

entanto, devido ao curto período de tempo estabelecido para o término do mestrado, vimos 

que a faculdade escolhida atenderia mais a nossa preocupação inicial e poderia nos fornecer 

mais subsídios para tratar o nosso objeto de pesquisa. 

 

3.1.2 A escolha dos sujeitos 

Os sujeitos dessa pesquisa são os professores-formadores do curso de pedagogia e os 

alunos-docentes do referido curso. A opção por professores do curso de pedagogia justifica-se 
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em virtude de acreditarmos que o trabalho desenvolvido por esses professores em sala de aula 

pode contribuir decisivamente na construção da identidade do aluno-docente e fundamentar a 

sua prática pedagógica, dando-lhe uma orientação inclusiva ou atuando no sentido de 

perpetuar a exclusão em sala de aula. Assim, os saberes-docentes desse professor constituem-

se numa importante fonte de investigação, pois a partir dessa análise vão emergir vários 

elementos que nos permitirão compreender como está sendo construída a identidade do aluno-

docente.  

Entretanto, ao pensar nos critérios de seleção desses professores, levantamos algumas 

questões: deveriam ser selecionados todos os professores do curso? Deveriam ser 

selecionados apenas os professores que trabalham com disciplinas de educação especial ou 

deveriam ser selecionados também professores que trabalham com disciplinas afins? 

Optamos por selecionar todos os professores-formadores do curso de pedagogia da 

Faculdade de Ciências Humanas de Olinda (FACHO), por entendermos que do ponto de vista 

de uma educação inclusiva a discussão sobre a inclusão das pessoas com deficiência deve 

permear todo o processo de formação do aluno-docente, sem se restringir apenas às 

disciplinas específicas ou às disciplinas afins dos cursos de formação de professores. Aliando-

se a esse fator, justificamos o nosso critério de seleção também pelo fato de que acreditamos 

que a construção de uma identidade inclusiva não se restringe apenas à socialização do aluno 

com professores de disciplinas específicas relacionadas à educação especial; ao contrário, 

todos os professores-formadores são atores importantes nesse processo e contribuem para 

produzir essa identidade. 

 Além dos professores-formadores, também foram selecionados alunos-docentes, tendo 

em vista que seria improvável compreender como tem se construído a sua identidade, sem nos 

reportarmos a ele. Dessa forma, selecionamos alunos do segundo, do quinto e do sétimo 

períodos (Habilitação em Magistério e Administração escolar / Habilitação em Magistério e 
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educação especial) do curso de Pedagogia, por entendermos que essa construção acontece de 

forma processual, através das múltiplas socializações estabelecidas, como nos aponta Dubar 

(1997). Portanto, a justificativa para a seleção desses períodos deve-se ao fato de 

compreendermos que ver o aluno em diferentes momentos de sua formação nos dá condições 

de vislumbrarmos melhor o processo de construção de sua identidade. 

 Como nessa faculdade os alunos desde o quinto período fazem a opção pela 

habilitação em Educação especial ou Administração escolar, achamos que seria interessante 

vermos como se constrói a identidade dos alunos nas diferentes habilitações, já que para que a 

educação inclusiva aconteça de fato é necessário também que os gestores possuam uma 

identidade inclusiva. 

  Para a seleção dos alunos-docentes, utilizamos como instrumento um questionário 

onde tentamos traçar o perfil desse aluno, a partir de três critérios que consideramos relevante 

para a seleção: achamos que seria interessante que os sujeitos não tivessem feito nenhuma 

capacitação na área de educação especial, o que poderia nos fornecer dados mais relevantes 

sobre a repercussão da formação inicial na construção de sua identidade. 

 Outro critério adotado foi o de selecionar alunos que já exerceram ou exercem a 

docência e tiveram em sala de aula regular alunos com deficiência, uma vez que, como 

professora do curso de formação em Pedagogia, tenho percebido em minha prática que esses 

são, em grande parte, os alunos que apresentam mais resistência à inclusão das pessoas com 

deficiência na sala de aula regular. E, por último, adotamos o critério da diversidade, ou seja, 

já que tratamos em nosso trabalho da educação inclusiva, seria interessante vermos como as 

diferentes identidades estão sendo construídas, portanto, os nossos sujeitos seriam alunos 

ouvintes, alunos surdos e também alunos intérpretes. Também levamos em consideração a 

disponibilidade; dessa forma foram selecionados alguns sujeitos que não atenderam aos 
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critérios estabelecidos anteriormente, mas que se mostraram disponíveis para participar da 

pesquisa. 

 

3.2 Procedimentos metodológicos da pesquisa 

 Visando compreender os objetivos do estudo expostos anteriormente, utilizamos como 

instrumentos de pesquisa o questionário e a entrevista não-estruturada.  

 O questionário nos forneceu, além de outros dados, informações sobre a formação 

profissional do aluno-docente, o que nos possibilitou saber se o mesmo havia feito 

capacitação na área de educação especial e se em seu trabalho como professor teve algum 

aluno com deficiência em sala de aula regular. O questionário também foi aplicado aos 

professores-formadores e nos possibilitou informações sobre a vida escolar e profissional do 

professor, além de informações sobre a disciplina ministrada no curso de Pedagogia da 

faculdade campo de investigação. A aplicação aconteceu no mês de março de 2006, tendo 

sido entregues um total de 36 questionários aos alunos-docentes e 11 questionários aos 

professores-formadores.  

 No entanto, como nos adverte Minayo (1999), quando se trata de apreender sistemas 

de valores, de normas, de representações de determinado grupo social, o questionário se 

revela insuficiente. Foi nesse sentido que vimos à necessidade de utilizarmos a entrevista não 

estruturada, tendo em vista que compreender como se constrói a identidade do aluno-docente 

implica também em conhecer seus valores e suas concepções, além de conhecer também os 

saberes do professor-formador. Selecionamos para entrevista 06 alunos-docentes e 08 

professores-formadores, sendo que a seleção obedeceu aos critérios anteriormente 

explicitados. 

 As entrevistas foram realizadas nos meses de março e abril de 2006, gravadas em 

áudio, sendo que os aspectos explorados nas entrevistas foram construídos com base nos 
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objetivos propostos, onde procuramos compreender como tem se dado o processo de 

construção da identidade do aluno-docente no curso de formação inicial, a partir dos saberes 

docentes do professor-formador e se essa identidade construída é inclusiva.  

 

3.3 O tratamento dos dados 

 O procedimento de tratamento e análise dos dados desta investigação está referenciado 

na Análise de Conteúdo em 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). 

 
 

 Seguimos então as etapas básicas propostas por Bardin (1977) para a análise de 

conteúdo dos documentos (entrevistas), a saber: a pré-análise, a exploração do material, o 

tratamento dos resultados obtidos e a interpretação. Sendo assim, de início foram transcritas 

as entrevistas realizadas com os alunos-docentes e professores-formadores, mantendo na 

íntegra as narrativas dos mesmos, constituindo-se, então, os documentos produzidos pelos 

sujeitos para posterior análise.  

 Na fase de pré-analise, partimos inicialmente de uma leitura cuidadosa (leitura 

flutuante) dos dados coletados através da entrevista e dos questionários realizados com os 

sujeitos. A partir dessa leitura buscamos codificar os dados brutos, fazendo o recorte das falas 

dos sujeitos. Esse recorte foi realizado buscando-se apreender aquilo que era significativo nas 

falas dos sujeitos para responder aos nossos objetivos de pesquisa.  

 Posteriormente realizamos 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 



 75 

expressão, susceptível de esclarecer o analista acerca das características do texto. Na 

organização da codificação definimos 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 podem significar alguma coisa para o objetivo 

analítico escolhido. 

 A partir da definição da unidade de registro, iniciamos a “categorização”, onde 

empregamos o processo de uma categorização com categorias a priori sugeridas pelo 

referencial teórico e com categorias a posteriori elaboradas após a análise do material. Foram 

definidas as seguintes categorias: a concepção do professor-formador acerca da educação das 

pessoas com deficiência; a prática pedagógica do professor-formador e a construção de uma 

identidade inclusiva; a educação das pessoas com deficiência revelada nos saberes 

mobilizados pelo professor-formador; a construção dos saberes relativos à educação da pessoa 

com deficiência e a formação do professor-formador; os saberes mobilizados pelo professor-

formador e seus reflexos na prática pedagógica dos alunos-docentes; a concepção do aluno-

docente acerca da educação das pessoas com deficiência; as marcas da relação entre os 

alunos-ouvintes e alunos-surdos, na construção de sua identidade. 

 Finalmente entramos na última fase, onde foi realizado o tratamento dos resultados 

obtidos e a interpretação. Desse modo, procedemos à análise sobre o que os dados nos 

falaram, tendo sempre como referência os objetivos propostos na pesquisa. No momento final 

dessa fase elaboramos o nosso texto dissertativo, onde intencionamos contribuir para as 

discussões a respeito da formação de professores para a educação inclusiva. 
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CAPÍTULO 4 A CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E O PERFIL DOS 

SUJEITOS DA PESQUISA 
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Apresentaremos a seguir a caracterização da instituição campo de investigação, 

decorrente da pesquisa documental e das informações fornecidas pelo chefe do departamento 

de Pedagogia, Coordenadora do curso de Pedagogia, professoras e alunos, assim como o 

perfil dos professores-formadores e alunos-docentes sujeitos da nossa pesquisa. 

 

4.1 A fase de entrada no campo empírico 

 A fase exploratória de entrada no campo aconteceu em visitas na instituição a partir do 

mês de março/2006. Iniciamos o contato com o chefe do departamento de Pedagogia para 

apresentação dos nossos objetivos, além de garantirmos a devida autorização para a realização 

da pesquisa. 

 Através dessas visitas obtivemos informações sobre a estrutura curricular e a 

organização didático-pedagógica da instituição. Procedeu-se a partir daí uma análise do Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2002-2006, onde pudemos ter acesso dentre outras 

informações, à concepção do curso, à fundamentação teórico-metodológica, aos objetivos 

gerais e específicos e ao perfil do egresso do curso de Pedagogia. O objetivo dessa análise 

fundamenta-se na regra de pertinência (BARDIN, 1977, p. 98), que possibilita a 

contextualização do cenário no qual se insere o nosso objeto de estudo, visando uma análise 

diagnóstica sobre a instituição, a especificidade do curso de Pedagogia e uma caracterização 

sobre a formação inicial. 
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4.2 A instituição como cenário da pesquisa: aspectos didático-pedagógicos 

 Justificamos a opção pela Faculdade de Ciências Humanas de Olinda (FACHO) por 

ser considerada uma instituição que se destaca pela preocupação com a formação de 

professores para trabalhar com as pessoas com deficiência, além de ser também uma das 

poucas instituições que promove a “inclusão” de pessoas surdas na sala de aula regular em seu 

curso de Pedagogia. 

 O histórico da faculdade nos revela alguns dados interessantes em relação ao interesse 

pelas pessoas com deficiência. No ano de 1993, foi inaugurada a clínica de audiocomunicação 

e em Março de 1996, foi fundada a “Escola para Deficientes Auditivos”, que funciona 

atualmente como prestação de serviços às comunidades carentes e também como campo de 

estágio para os alunos do curso de Pedagogia. 

 Fundada em 1973, a FACHO congrega atualmente uma comunidade acadêmica de 

1.217 alunos, 41 funcionários e 61 professores. Atualmente oferece os cursos de Letras, 

Pedagogia e Psicologia, conforme quadro apresentado abaixo: 

 

Tabela n.02 – Descrição dos cursos 
DESCRIÇÃO DOS 

ÍTENS 
LETRAS PEDAGOGIA PSICOLOGIA 

Habilitação Licenciatura Plena em 
Língua Portuguesa e 
inglesa e suas respectivas 
literaturas. 

Magistério e Administração 
Escolar; Magistério e 
Educação Especial e 
Magistério das Disciplinas 
pedagógicas. 

Formação de Psicólogo e 
Licenciatura em 
Psicologia 

Vagas 60 por ano 120 por ano 175 por ano 
Turno Noite Tarde e noite Tarde e noite 
Duração Mínima 07 semestres 07 semestres 07 semestres 
Duração Máxima 12 semestres 12 semestres 16 semestres  
 

 Em relação ao curso de Pedagogia consta no histórico da faculdade que o mesmo 

recebeu autorização do MEC em 16 de janeiro de 1973, tendo seu reconhecimento em 05 de 

novembro de 1976. A concepção do curso está regida por um princípio básico que se 

fundamenta na formação sintonizada com a identidade do professor que se baseia na tríade: 
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saberes das áreas específicas; saberes pedagógicos e saberes da experiência. Consta em sua 

fundamentação teórico-metodológica 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. 

 O curso tem como objetivos gerais formar um pedagogo capaz de assumir o trabalho 

pedagógico como educador estando habilitado a compreender criticamente a realidade e suas 

perspectivas para transformação. Dentre os objetivos específicos destaca-se o de compreender 

as especificidades dos portadores de necessidades educacionais especiais, tendo como 

princípio a inclusão educacional. 

 Em relação ao perfil geral do egresso, consta no PDI que se deseja formar: profissional 

habilitado a atuar no ensino de disciplinas de formação pedagógica nível médio, na 

modalidade normal, tendo a docência como base da sua atuação profissional; conhecimento 

estrutural, organizacional e cultural da realidade educacional; preparo técnico-pedagógico 

subsidiado por princípios sócio-histórico, comprometimento com transformações sociais 

necessárias. O perfil do egresso quanto às Habilitações é definido da seguinte forma:  

a) Habilitação em Administração: profissional preparado para realizar o trabalho 

pedagógico compreendido como exercício da organização e gestão escolar numa 

perspectiva transformadora; 

b) Habilitação em Educação Especial: profissional preparado com conhecimentos e 

técnicas específicas para atender aos educandos com necessidades especiais 

[deficiência na áudio-comunicação] para exercer um trabalho numa perspectiva 

transformadora, desmistificando preconceitos existentes e buscando cada vez mais a 

inclusão no processo educativo. 

Na organização curricular do curso, fica evidente a preocupação com a formação de 

professores para a educação especial, uma vez que ao longo dos sete semestres são oferecidas 
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as seguintes disciplinas: Anatomia, Fisiologia e Patologia dos órgãos da Audição e Fonação 

(quarto período); Língua de Sinais, Aquisição e desenvolvimento da linguagem do DAC, 

Introdução ao Estudo do Excepcional (quinto período); Estágio Supervisionado de Educação 

Especial I (sexto período); Problemas Sociais do Deficiente da Audiocomunicação; Estágio 

Supervisionado de Educação Especial II (sétimo período). É importante ressaltar que somente 

a partir do quinto período o aluno poderá optar pela habilitação em Educação Especial ou 

Habilitação em Administração Escolar. 

Além dos aspectos didático-pedagógicos foi observado também o espaço físico da 

instituição, tendo como objetivo prioritário perceber como se organiza o espaço para receber 

as pessoas com deficiência. Observou-se que a FACHO disponibiliza aos seus alunos 

Auditórios (2), Biblioteca, Brinquedoteca, laboratório de informática, laboratório de línguas, 

sala de multimeios, sala de internet, escola de surdos. Pode-se observar também em sua 

estrutura e em seus recursos físicos uma 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. Observou-se também a existência de cadeiras de rodas que podem ser 

disponibilizadas aos alunos com deficiência física e telefones públicos para surdos. 

A escola especial para surdos funciona no horário da manhã, possui 20 alunos, 03 

professoras e 03 intérpretes. O objetivo da escola é preparar o aluno com deficiência auditiva 

para ingressar numa escola comum. A escola especial foi criada para atender os seguintes 

objetivos: 

• Promover o atendimento especializado e a educação integral da criança 

deficiente auditiva, notadamente as menos favorecidas; 

• Efetuar uma prestação de serviços à comunidade através do atendimento às 

pessoas com deficiência de audição e comunicação, e 
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• Servir de campo de estágio para alunos de graduação em Pedagogia pela 

habilitação: Educação de Excepcionais em Deficiência auditiva. 

 

Outro aspecto observado foi a existência de intérpretes em todas as salas de aulas onde 

estão inseridos alunos com surdez, sendo que alguns desses profissionais são os próprios 

alunos do curso de Pedagogia. A chefe de departamento de educação destaca que a 

experiência em ter como intérpretes alunos do próprio curso tem sido bastante positiva, já que 

há um engajamento maior por parte dos mesmos. 

Dessa forma, a análise do Plano de Desenvolvimento Institucional, da grade curricular 

do curso e da estrutura física da faculdade, nos possibilitou direcionar o nosso olhar no 

sentido de compreender o nosso objeto de forma mais ampla, sendo, portanto, uma fonte de 

informação extremamente importante e enriquecedora para o tratamento dos dados. 

No entanto, não podemos deixar de salientar alguns aspectos que consideramos 

interessantes nessa análise inicial. Primeiramente, queremos destacar o fato de que a 

habilitação em Educação Especial ao priorizar quase que exclusivamente o aluno surdo, 

revela de certa forma uma concepção excludente em relação às pessoas com deficiência, 

tendo em vista que a inclusão como afirma Ainscow (1997) 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 surdos, mas estende-se a todos aqueles que estão de certa forma 

excluídos, sejam eles negros, brancos, meninos de rua, pessoas com quaisquer tipos de 

deficiência, etc. Portanto, quando a faculdade enuncia que os objetivos do curso de Pedagogia 

estão norteados pelo princípio da inclusão educacional, comete um equívoco tendo em vista 

que a inclusão é um processo muito mais amplo, não podendo se restringir somente à 

formação de professores para trabalhar com alunos surdos. 
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Outro aspecto que gostaríamos de destacar é a preocupação da faculdade apenas com a 

“inclusão” do aluno surdo na sala de aula regular, o que evidencia também uma concepção 

excludente, já que os alunos com outros tipos de deficiência ficam a margem do processo, não 

podendo beneficiar-se de uma educação de qualidade que atenda a necessidade de todos. Essa 

exclusão encontra-se presente também em relação ao próprio aluno surdo na escolha da 

habilitação, tendo em vista que, como vimos através dos relatos dos próprios alunos em 

entrevista, os surdos podem fazer a habilitação apenas em Educação Especial, uma vez que, 

somente aos alunos que cursam essa habilitação é oferecido o serviço dos intérpretes, 

portanto, não é possível ao surdo escolher a habilitação em Administração Escolar, já que não 

teria o suporte necessário para a conclusão do curso. 

 

4.3 O perfil dos professores-formadores 

 Quanto ao perfil dos professores-formadores selecionados para esta pesquisa 

identificamos, a partir do questionário (anexo 3), aspectos relacionados à formação superior, 

pós-graduação, capacitação na área de educação especial, disciplina que leciona na instituição 

pesquisada e se em sua disciplina aborda temas relacionados à educação especial. 

Apresentamos a seguir na tabela n.03 o perfil dos professores entrevistados, contendo os 

dados coletados no questionário. 

Ressalta-se que, dos dez professores entrevistados, procedemos à análise dos dados de 

apenas oito professores. Aqui já nos referimos aos professores através dos respectivos códigos 

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, que lhes atribuímos respeitando o anonimato inerente à 

pesquisa científica. 

 

 

 



 83 

Tabela n. 03 – Quadro dos Professores Pesquisados 
 

Nome 
 

Formação 
superior 

 
Pós-graduação 

Capacitação 
na área de 
Educação 
Especial 

Em sua 
disciplina 

aborda temas 
relacionados à 
Educação 
Especial 

Disciplina que 
leciona na 
instituição 

P1 Letras  
Fonoaudiologia  

Esp/ Mestr. e Doutorado 
em linguagem 

Não Sim - Introdução do 
Estudo do 
Excepcional 
- Aquisição e 
desenvolvimento 
da linguagem do 
deficiente da 
audiocomunicação 

P2 Pedagogia Especialização em 
Planejamento 
educacional e gestão 
escolar 

Não Sim  - Estrutura e 
funcionamento do 
ensino I e II 
- Medidas 
Educacionais I e II 

P3 Pedagogia e 
fonoaudiologia 

Esp. Em educação 
especial 
- Mestrado em Ciências 
da Linguagem 

Sim  Sim - Métodos e 
Técnicas em 
Educação Especial 
- Técnicas 
Especiais de 
Comunicação 

P4  Pedagogia - Mestrado em Psicologia 
Cognitiva 

Não Sim -Currículos e 
Programas 

P5 -Terapia 
Ocupacional 
 
- Pedagogia 

- Especialização em 
Administração Escolar 
- Mestrado em Educação 
Popular (em curso) 

Sim Sim - Problemas 
Sociais do Surdo 
- Língua de Sinais 
- Estágio em Adm. 
Escolar 
- Estágio em 
Educação especial 

P6 Psicologia - Mestrado em Serviço 
Social 

-Sim (LIBRAS) - Sim - Psicologia do 
Desenvolvimento I 
e II 
- Psicologia da 
Educação I e II 

P7 Letras - Espec. Em Adm. 
Escolar 
- Mestrado em 
Lingüística 
-Doutorado em 
Lingüística (em curso) 

Não  Sim Língua Portuguesa 

P8 - Filosofia 
- Psicologia 

Especialização em Saúde 
Pública 
-Mestrado em Filosofia 

Não  Sim  - Filosofia da 
Educação 

 
 

 

4.4 O perfil dos alunos-docentes 

Em relação ao perfil do aluno-docente selecionado para esta pesquisa, procuramos 

identificar, a partir do questionário (anexo 1), aspectos relacionados ao período que está 
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cursando em Pedagogia, a habilitação escolhida, se já fez alguma capacitação na área de 

Educação Especial, se já teve em sala de aula regular algum aluno com deficiência e por 

último tentamos identificar a situação do aluno, ou seja, se o mesmo é um aluno-ouvinte, 

aluno-surdo ou aluno-intérprete. Para nos referirmos aos alunos-docentes também 

utilizaremos os códigos A1, A2, A3, A4, A5 e A6, também como forma de manter em sigilo a 

identidade dos mesmos. 

Apresentamos na tabela n.04 o perfil dos alunos-docentes pesquisados, contendo os 

dados coletados no questionário. 

 

Tabela n. 04– Quadro dos Alunos-docentes Pesquisados 
Aluno Período Habilitação Capacitação 

na área de 
educação 
especial 

Como 
professor já 
teve algum 
aluno com 
deficiência 

Situação 
do aluno 

A1 
 

2º ------ Não Sim Ouvinte 

A2 5º Administração 
escolar 

Não Sim Ouvinte 

A3 
 

5º Educação 
especial 

Não Sim Intérprete 

A4 
 

7º Educação 
especial 

Não Sim Ouvinte 

A5 
 

7º Educação 
especial 

Sim Não Surdo 

A6 7º Administração 
Escolar 

Não  Sim Ouvinte 

 
 

Faremos a seguir a análise e a interpretação dos resultados da pesquisa, organizando o 

que as narrativas nos revelaram, através da entrevista, sobre a construção da identidade do 

aluno-docente a partir dos saberes docentes do professor-formador. 
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CAPÍTULO 5 A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO ALUNO DOCENTE NA 

RELAÇÃO COM OS SABERES DO PROFESSOR-FORMADOR 
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Considerando que a identidade do aluno-docente é construída no contexto das relações 

sociais e dentro desse contexto destaca-se a figura do professor-formador, neste capítulo 

analisaremos a identidade do aluno-docente que emergiu dessa relação, pois como nos aponta 

Dubar (1997, p. 13), “a identidade é um produto de sucessivas socializações”, o que significa 

que uma identidade nunca é construída sozinha, mas depende tanto do julgamento dos outros 

como das próprias orientações e autodefinições. 

No entanto, para a compreensão do nosso objeto de estudo, explicitaremos o que as 

narrativas dos professores-formadores nos revelam acerca das suas concepções a respeito da 

educação da pessoa com deficiência, e a partir daí começaremos a nossa análise a respeito do 

que nos evidencia a narrativa dos alunos-docentes.  

Entendemos então que somente a partir da relação estabelecida entre o que nos 

revelam os sujeitos da nossa pesquisa é que poderemos de fato compreender se a identidade 

construída nos cursos de formação, por meio dos saberes docentes do professor-formador, tem 

sido uma identidade inclusiva ou excludente.  

 

5.1 A concepção do professor-formador acerca da educação das pessoas com deficiência 

 Tomando como ponto de partida que a identidade do aluno-docente também se 

estrutura a partir da relação com os saberes mobilizados pelo professor-formador, e 

entendendo que nesses saberes mobilizados estão presentes as suas concepções a respeito da 

pessoa com deficiência é que elegemos como categoria inicial de análise “a concepção do 
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professor-formador acerca da educação das pessoas com deficiência”, nos perguntando: seria 

essa concepção segregadora, integradora ou inclusiva?  

 

Concepção Segregadora 

 Inicialmente é possível identificar no relato da professora P2 que esta é a única dentre 

os narradores que apresenta uma concepção segregadora, o que se caracteriza pelo fato da 

mesma acreditar que os alunos com deficiência deveriam estar inseridos em escolas especiais. 

Na verdade, essa concepção é a mesma que norteou o paradigma da segregação institucional, 

tendo em vista que durante muito tempo, como aponta Glat e Fernandes (2005), acreditou-se 

que a deficiência era uma doença, e que o melhor para esses alunos seria então um ensino 

segregado em escolas especiais. 

Outro aspecto importante que denota a concepção segregadora da professora P2 é o 

fato dela comparar o processo de construção da aprendizagem do aluno “normal” com o aluno 

que tem deficiência, classificando o segundo como lento. Acreditar que os alunos com 

deficiência devem se “igualar” aos colegas da turma, ou seja, buscar a igualdade como 

produto final da aprendizagem contraria um dos princípios da educação inclusiva referendado 

na Declaração de Salamanca (1994), que é o princípio de que todas as pessoas devem 

aprender juntas, não importa quais as dificuldades ou diferenças que elas possam ter, o que 

significa que as escolas precisam reconhecer e responder às necessidades diversificadas de 

seus alunos, acomodando os diferentes ritmos e estilos de aprendizagem. Podemos então 

afirmar com total propriedade que a concepção apresentada pela professora P2 diverge em 

muito do pensamento inclusivo, como podemos ver abaixo: 

 

Eu acho complexa a inserção do aluno deficiente na sala de aula regular. Vejo 
que ele tem a ganhar na parte social, no relacionamento humano, na 
solidariedade, na comunicação, mas acredito que na parte pedagógica não há 
ganhos. Se eles fossem trabalhados de maneira exclusiva para aquela 
deficiência deles, onde o grupo todo fosse de deficientes, numa escola 
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especial, eu acho que eles aproveitariam mais e o ganho pedagógico seria 
maior. [...] eles não perdem de tudo, mas o processo de construção é muito 
lento e eles ficam muito aquém dos alunos ditos normais. (P2 – Professora 
da disciplina Estrutura e Funcionamento do ensino I e II; Medidas 
Educacionais I e II). 
 

 

Concepção Integradora 

 De modo geral, percebemos que a grande maioria dos professores da pesquisa 

apresenta uma concepção integradora em relação à educação da pessoa com deficiência. Esse 

fato pode ser facilmente constatado nas narrativas dos professores P6, P4, P5, P3 e P8. 

Dessa forma, queremos destacar inicialmente que o fato de considerar a inclusão como 

positiva em alguns aspectos não confirma a existência de um pensamento inclusivo, pois, 

quando a professora P6 refere-se ao fato de que a inserção das pessoas com deficiência na 

sala de aula regular depende de alguns critérios, como o grau do problema da criança, o 

estímulo anterior que essa criança recebeu, da condição que ela vai chegar à sala de aula, ela 

deixa claro em seu discurso que essa inserção depende das características próprias do aluno, o 

que nos leva a inferir que se as mesmas não forem favoráveis certamente essa criança deverá 

continuar em sistemas segregados de ensino.  

Ao colocar a ênfase no problema da criança e nas condições apresentadas pela mesma, 

a professora P6 se situa numa perspectiva integradora, uma vez que o paradigma da 

integração escolar parte do pressuposto que o problema está centrado na criança e que a 

inserção dela na sala de aula regular depende de suas características e de suas habilidades 

próprias. O discurso abaixo reforça bem essa posição: 

 

Acho que a inclusão tem fatores positivos e negativos. Os fatores positivos 
são a questão de proporcionar a possibilidade de estar junto com outras 
crianças, não estimular o preconceito, poder haver uma troca, porque eu 
acho que com essa experiência os dois sujeitos crescem. [...] Mas acho que 
essa inserção depende de alguns critérios, como o grau do problema da 
criança, o estímulo anterior que ela recebeu, da condição que ela vai chegar 
em sala de aula. Porque de repente vem uma criança muito estimulada, com 
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ótimo desenvolvimento e é deficiente física, quer dizer não vai interferir em 
nada, a não ser na locomoção dela, um fator fácil de resolver (P6 – 
Professora da disciplina Psicologia do Desenvolvimento). 

 

Mittler (2003) critica esse paradigma afirmando que ele é contrário ao que propõe a 

inclusão, uma vez que nessa perspectiva não há pressuposição de mudança da escola e do 

ensino, enquanto que a inclusão estabelece que a mudança é necessária, a partir da 

reformulação dos currículos, das formas de avaliação, da formação de professores e de uma 

política educacional mais democrática. 

A preocupação com o tipo de deficiência do aluno também faz parte da concepção 

integradora apresentada pela professora P4, evidenciando a idéia de que nem todos os alunos 

com deficiência cabem nas turmas de ensino regular. Trata-se, portanto, de uma concepção de 

inserção parcial, onde terão acesso à escola apenas aqueles alunos cuja deficiência não 

apresentar risco para a escola e para os professores, o que nos aponta em direção ao que nos 

diz Mantoan (2005) quando se refere à integração, afirmando que nessa perspectiva “a escola 

não muda como um todo, mas os alunos têm de mudar para se adaptarem às suas exigências” 

(p. 23). 

 Um outro aspecto relevante é o fato da professora P4 considerar que a heterogeneidade 

existente na sala de aula pode ser um entrave ao trabalho do professor, já que, segundo ela, 

esses alunos com deficiência necessitam de uma atenção especial, 

 
Eu vejo a inclusão das pessoas com deficiência de forma positiva [...], mas 
acho que depende muito das circunstâncias, depende do tipo de deficiência 
apresentada pelo aluno, porque o professor vai dar conta de um domínio 
pedagógico, então é preciso que existam outros profissionais ajudando, não é 
que vai ter clínica na escola, mas acho que ter uma pessoa com uma formação 
e uma sensibilidade para a questão psicológica é importante. A gente sabe que 
aceitar o outro é difícil e já tem condições que não são favoráveis e essa 
pessoa com deficiência necessita de uma maior atenção. Então o professor 
sucateado, lotado de carga horária, que não tem uma instrumentalização, não 
tem uma fundamentação teórica, eu acho que fica complicado. O cerne é 
ajudar o professor no que for possível, dar assistência nessa busca, nessa 
pesquisa metodológica. [...] A gente sabe que até mesmo os meninos normais 
têm processos de aprendizagens distintos, imagine se já tem essa 
heterogeneidade que faz parte do processo, imagina ter que trabalhar com 
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esses outros alunos que precisam de uma atenção maior. Isso pode dificultar 
muito o trabalho do professor (P4 – Professora da disciplina Currículos e 
Programas). 
 
 

No entanto, para Mittler (2003), essa crença do professor de que alunos com 

deficiência necessitam de tratamento especial dificulta a inclusão dos alunos que têm 

deficiência. Nesse sentido, Carvalho (1998) também adverte que muitos professores não se 

sentem competentes para ensinar os alunos que têm deficiência por acharem que precisam se 

tornar especialistas em deficiência, não levando em consideração que a sua verdadeira 

especialização é no aprendiz enquanto ser que evolui e constrói conhecimentos. 

O discurso da professora P5 caminha na mesma direção do anterior, tendo em vista 

que ela faz uma distinção entre aqueles alunos que podem e aqueles que não podem estar 

inclusos na sala de aula regular, reafirmando também o pensamento de que essa inserção 

depende das condições apresentadas pela pessoa com deficiência, o que denota também uma 

concepção integradora. O posicionamento da professora fere um dos princípios fundamentais 

da educação inclusiva referendado na Declaração de Salamanca (1994), que afirma que as 

escolas devem acolher todas as crianças, independentemente de suas condições físicas, 

intelectuais, sociais, emocionais, lingüísticas e outras. Quando ela diz que o surdo deveria 

estudar em sala especial e nos outros horários se socializar com os outros colegas, ditos 

“normais”, ela reafirma o ideário da educação integradora, tendo em vista que uma das formas 

de integração apontadas por Marchesi e Martín (1995) é a integração social, onde o aluno com 

deficiência estudava em classes especiais dentro da escola regular e mantinha algum 

relacionamento com os alunos das salas regulares. Segundo a professora, 

 
Para o deficiente mental, para a pessoa com paralisia cerebral ou com uma 
lesão medular, a inclusão é mais que necessária [...] para a pessoa com 
retardo mental grave eu já acho que ele precisaria de uma escola especial. 
Para o cego ele tendo todo o material em Braille, um acompanhamento, 
uma acessibilidade física ele consegue se desenvolver. Mas a inclusão do 
surdo requer um novo olhar, então se você me perguntasse: se tivesse um 
filho surdo onde o colocaria? Eu diria, se ele fosse pequenininho eu o 
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colocaria numa sala especial, agora isso implica que nos outros horários, os 
colegas que não fossem surdos pudessem se socializar com ele. Acho que a 
inclusão do surdo é muito complicada, porque a comunicação é muito 
importante e não ter comunicação dificulta muito. Por exemplo, aqui na 
faculdade mesmo com essa experiência positiva de inclusão do surdo, às 
vezes eles estão dentro mais ao mesmo tempo estão fora, quando se faz 
trabalho em grupo geralmente se forma grupos de surdos e grupos de 
ouvintes e quando se provoca a mistura, ficam dois surdos conversando e 
dois ouvintes conversando, então ainda está num processo que precisa ser 
amadurecido. [...] Eu acredito na inclusão se a escola vestir a camisa de fato 
e olhar para a pessoa e dizer você é um aluno que tem uma diferença, como 
eu tenho a minha, como os outros tem a deles, mas podemos fazer uma 
troca (P5 – Professora da disciplina: Problemas sociais do surdo; 
Libras; Estágio em Adm. Escolar e Educação especial). 

 

 Para a professora P3 a inclusão do aluno com deficiência na sala de aula regular seria 

sem dúvida condição imprescindível para o seu desenvolvimento; no entanto, entendemos que 

o fato dela considerar importante a “inclusão” desse aluno na sala de aula regular não 

significa de maneira alguma que a concepção da professora esteja norteada por princípios 

inclusivos, o que fica evidente quando ela se refere ao comportamento das crianças com 

deficiência de maneira pejorativa, classificando-os como atípicos quando comparado com o 

comportamento de uma criança dita normal.  

 

Se eu tivesse um filho deficiente eu jamais o colocaria numa escola 
especial, porque a criança aprende por imitação e nessas escolas você vai 
encontrar todos os tipos de deficiência e essa criança vai adquirir esse 
comportamento imitativo, em contrapartida se você coloca o seu filho numa 
escola regular ele vai ter pelo menos o comportamento imitativo de uma 
criança que se comporta normalmente. Se você quer que uma criança que 
nasce com uma deficiência visual, auditiva, mental se desenvolva ela tem 
que estar inserida na escola regular. É claro que é necessário uma equipe de 
apoio, dando assistência não só ao professor, mais ao aluno. Como sou 
fonoaudióloga, eu recebo vários tipos de crianças com diferentes 
deficiências e preparo essas pessoas para serem inseridas na escola regular e 
dou todo o apoio (P3 - Professora da disciplina Métodos e Técnicas em 
Educação Especial / Técnicas Especiais de Comunicação). 
 

 

Na verdade, ter um pensamento inclusivo não significa apenas ser a favor da 

colocação do aluno com deficiência na sala de aula regular, mas exige antes de tudo mudança 

de concepção, quebra de paradigmas, ficando claro, portanto, que a professora P3 ainda tem 
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um pensamento integrador. A confirmação desse pensamento se torna mais evidente quando a 

mesma se coloca na condição de uma profissional que prepara alunos com deficiência para 

serem inseridos na sala de aula regular, o que evidencia uma concepção integradora, como 

nos mostra Aranha (2001), ao afirmar que no paradigma da integração havia a crença de que 

pessoas diferentes tinham o direito de conviver socialmente com as demais pessoas, mas que 

deviam ser, antes de tudo, preparadas, em função de suas peculiaridades para assumir seus 

papéis na sociedade. 

No relato seguinte é possível identificar que o professor P8, apesar de colocar-se a 

favor da inclusão, argumenta não estar ou não ter sido preparado para esse trabalho, 

colocando como condição imprescindível a necessidade de capacitação dos professores. 

Segundo ele, 

 

A inclusão é uma coisa brilhante, mas eu percebo que há por parte do 
educador certa dificuldade e eu me incluo nisso, uma vez que nós não temos 
respaldo para receber essas pessoas. Então é preciso a capacitação do 
professor em como lidar com essas questões, a própria questão da didática. 
No discurso é uma coisa, mais na prática encontramos uma certa 
dificuldade, então precisa de pessoas competentes que já trabalha com esses 
alunos para trazer essa discussão. Na verdade, acho que a inclusão não é 
possível sem a preparação do professor (P8 - Professor da disciplina 
Filosofia da Educação). 

 

Sem dúvida a inclusão pressupõe essa preparação, pois como afirma Mittler (2003), 

assegurar que os professores tenham uma compreensão básica do ensino inclusivo e de 

escolas inclusivas é o melhor investimento que pode ser feito a longo prazo, no sentido de 

propiciar o surgimento de uma massa crítica de professores. 

Ser a favor do ideário da educação inclusiva significa também considerar que essa 

proposta deve ser incondicional e, portanto, não admite que o fato de não existirem 

professores capacitados seja um motivo que justifique a segregação desses alunos. Portanto, 

podemos dizer que o discurso do professor P8 é de resistência, pois como afirma Vizim 



 93 

(2003), [...] “a alegação dos professores não especialistas de não receberem, em sua formação 

acadêmica, informações pertinentes à área da educação especial fortaleceu, e vem 

fortalecendo, a resistência ao processo de inclusão” (p. 65). 

Assim, a concepção do Professor P8 traduz a visão ingênua do que significa inclusão 

escolar; no entanto, não poderíamos dizer que o mesmo tem uma visão excludente, já que se 

refere à inclusão de forma positiva, portanto, é possível afirmar que o seu pensamento está 

mais atrelado a princípios integradores, onde a inserção do aluno com deficiência ainda 

encontra-se condicionada por fatores externos, como a capacitação do professor. 

 

Concepção Inclusiva 

 No conjunto das narrativas dos professores encontramos de fato uma concepção 

inclusiva em P7 e P1. Percebemos inicialmente na narrativa da professora P7, a dimensão de 

que os ganhos com a educação inclusiva são de todos e não apenas dos alunos que apresentam 

alguma deficiência, evidenciando que a mesma acredita que o aluno com deficiência, além de 

aprender, tem muito a ensinar. Em relação a isso, Stainback e Stainback (1999) afirmam que 

com a inclusão todos ganham, uma vez que as pessoas com deficiência têm condições de 

preparar-se melhor para a vida na comunidade, os professores melhoram suas habilidades 

profissionais e a sociedade toma a decisão consciente de funcionar de acordo com o valor 

social da igualdade para todas as pessoas, com os conseqüentes resultados de melhoria da paz 

social. 

Ao estabelecer as diferença entre receber e acolher, a professora P7 ressalta a 

necessidade de uma postura realmente inclusiva da escola, ou seja, uma escola que possibilite 

o desenvolvimento das habilidades e competências do aluno com deficiência, centrando nas 

suas potencialidades e não em suas dificuldades. Dessa forma, podemos perceber que a 
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concepção de educação apresentada pela professora P7 está de acordo com os princípios da 

educação inclusiva, como é possível verificar abaixo: 

 

Eu concordo com a inclusão, até porque eles têm que se habituar em 
conviver com outras pessoas, e por outro lado os outros também precisam 
aprender a conviver com essas pessoas que são diferentes, mas que tem suas 
potencialidades. [...] a gente não tem que ver a deficiência, mas as 
potencialidades, à medida que a gente convive com essas pessoas, 
percebemos que elas podem não ouvir ou não ver, entretanto, tem outras 
potencialidades. [...] então eu acho que a idéia é que o deficiente acaba 
educando mais do que sendo educado, acaba fomentando mais o processo 
de humanização, enfim é uma pessoa que pode contribuir. Agora acho 
imprescindível que a instituição acolha e não apenas receba e para acolher 
precisa dar condições para que eles possam estar desenvolvendo suas 
habilidades cognitivas e as suas competências (P7 - Professora da 
disciplina Língua Portuguesa). 

 

Nesse sentido, Rodrigues (2005) afirma que estar incluído é muito mais do que uma 

presença física, mas é um sentimento e uma prática mútua de pertença entre a escola e a 

criança, isto é, o jovem deve sentir que pertence à escola e a escola sentir que é responsável 

por ele.  

Encontramos presentes também no discurso da professora P1 a preocupação com a 

preparação da escola, no sentido de promover uma educação com competência para as 

pessoas com deficiência. Em relação a essa preparação, Mittler (2003) assinala que a inclusão 

envolve um processo de reestruturação das escolas como um todo, como o objetivo de 

assegurar que todos os alunos possam ter acesso a todas as gamas de oportunidades 

educacionais e sociais oferecidas pela escola. Isso, segundo ele, inclui o currículo corrente, a 

avaliação, a pedagogia e as práticas de sala de aula. 

 

Acho interessante, no entanto, vejo a necessidade da escola estar preparada 
para a inclusão na essência da palavra. [...] acho que a escola tem hoje o 
papel de fazer algo para que essas pessoas sejam inseridas, mas inserção 
não apenas como mudança de nomenclatura, mas que propicie de fato uma 
educação com competência. Eu acho que o ganho não é só para a pessoa 
com deficiência, mas para os alunos da escola regular com um todo, porque 
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amadurece mais na questão da humanidade. O ganho é em todos os 
sentidos, primeiro no social, mas em termos cognitivos também há ganhos, 
pois há uma parceria entre os alunos. Quando a escola vive essa inclusão, 
então os próprios alunos da escola regular, os ditos “normais” eles se 
sensibilizam a ponto de tentar uma parceria com esse outro, no sentido de 
construir juntos esse conhecimento (P1 - Professora da disciplina 
Introdução ao Estudo do Excepcional e Aquisição e desenvolvimento da 
Linguagem do deficiente da audiocomunicação). 
 

 

Como é possível observar, diferentemente dos outros professores referendados 

anteriormente, essa professora vê na inclusão da criança com deficiência a possibilidade de 

um ganho pedagógico e não apenas social, fazendo referência à parceria que deve existir entre 

os alunos ditos “normais” e os alunos que têm alguma deficiência. É importante ressaltar que 

um dos princípios da inclusão é a promoção de práticas mais cooperativas e menos 

competitivas na sala de aula e nas escolas, tendo em vista que o modelo de classe inclusiva, 

como aponta Saint Laurent (1997), se apóia em noções sócio-construtivistas, sugerindo o 

ensino interativo, o tutoramento e a aprendizagem cooperativa.   

Diante disso, como foi explicitado anteriormente, podemos afirmar que, de modo 

geral, percebemos através da análise das narrativas que a grande maioria dos professores-

formadores ainda apresenta uma concepção integradora no que se refere à educação das 

pessoas com deficiência, o que se evidencia pela crença ainda muito presente de que o 

problema está centrado na criança com deficiência e não na escola ou no sistema de ensino, 

deixando implícita uma visão acrítica de educação. É fato que não vimos presente no discurso 

de nenhum dos professores a discussão sobre os mecanismos excludentes existentes no 

processo educacional brasileiro, mecanismos esses que continuam segregando não só os 

deficientes, mas todos aqueles que não se encaixam no padrão de homogeneidade 

estabelecido pela escola. Dessa forma, não pode passar despercebido que esse conjunto de 

crenças e atitudes culturalmente direcionadas à pessoa com deficiência apresentadas por esses 

professores-formadores contribui para a construção de uma identidade excludente, uma vez 
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que, como afirma Pimenta (2002), a identidade do professor não é algo estático, fixo, mas 

pelo contrário, é um dado dinâmico, mutável, construída no contexto das relações sociais. 

  No entanto, não podemos deixar de destacar que entre esses professores encontram-se 

também alguns poucos que realmente têm uma concepção inclusiva de educação, de escola e 

de ensino, professores-formadores que acreditam que a educação inclusiva se constitui numa 

forma de celebrar as diferenças, promover a justiça social e a igualdade de direitos.  

 

5.2 A prática pedagógica do professor-formador e a construção de uma identidade 

inclusiva 

Na busca investigativa para compreender a construção da identidade do aluno-docente, 

percebemos que a prática pedagógica do professor-formador pode ser reveladora de sua 

concepção a respeito das pessoas com deficiência. Além de ser reveladora de sua concepção, 

essa prática nos fornece também importantes subsídios para compreender a repercussão da 

mesma sobre a construção da identidade do aluno-docente, já que acreditamos que esse 

processo não é linear e não se dá apenas pela relação com os saberes formalmente 

mobilizados pelo professor-formador.  

Como afirma Gatti (1996, p. 86 apud BRZEZINSKI, 2002, p. 9), a identidade do 

professor é fruto de interações sociais complexas nas sociedades contemporâneas, que define 

o modo de ser no mundo, num dado momento, numa dada cultura, numa dada história. 

Sabemos que é nessa rede de relações complexas que a identidade do aluno-docente vai sendo 

tecida, portanto, devemos considerar que em processos de interação humana, como o de 

formação de professores, a forma como os professores-formadores atuam às vezes diz mais 

que o conteúdo formalmente explicitado, “porque ela é dependente da base material da 

sociedade, produzindo a consciência dos sujeitos, na simbiose entre o coletivo e o individual e 
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onde o macro e o micronível se relacionam” (CUNHA, 2000, p. 1, comentando BERSTEIN, 

1988). 

Sem dúvida, nos cursos de formação os alunos estão aprendendo a profissão com seus 

respectivos professores e os têm como referência para construírem sua profissionalidade. 

Portanto, se queremos compreender como essa identidade é construída precisamos olhar de 

perto para a prática desse professor, pois como nos aponta Pimenta (2002), muito do que os 

alunos sabem sobre o que é ser professor veio dos saberes construídos na sua experiência 

como aluno, o que significa que a postura do professor-formador expressa através de sua 

prática pedagógica, poderá ser significativa na formação da identidade do aluno-docente.  

Acreditamos que uma prática inclusiva certamente contribuirá para a construção de 

uma identidade inclusiva; em contrapartida uma prática pedagógica excludente além de ser 

reveladora da concepção do professor-formador, poderá atuar no sentido contrário formando 

uma identidade excludente.  

Por isso, indagamos: como tem sido a prática desse professor, inclusiva ou 

excludente? Que concepções têm sido reveladas através da prática docente do professor-

formador? Que tipo de identidade essa prática tem ajudado a construir? 

 

Prática Pedagógica Excludente 

Inicialmente, podemos perceber na análise da narrativa da professora P2 uma prática 

tradicional de educação, o que fica evidente quando a mesma ressalta a necessidade de 

cumprimento do programa, o que justifica o critério utilizado de privilegiar os alunos ditos 

“normais” em detrimentos dos alunos surdos, pois como a mesma ressalta a aula é direcionada 

para a grande maioria. A importância atribuída ao cumprimento do programa em detrimento 

da aprendizagem de todos revela uma prática pedagógica incompatível com os valores 

propostos pela inclusão. Como afirma Rodrigues (2005), a educação inclusiva é uma ruptura 



 98 

com os valores da escola tradicional, dessa forma, rompe com o conceito de um 

desenvolvimento curricular único, com o aluno padrão estandardizado, de aprendizagem 

como transmissão, de escola como estrutura de reprodução. 

 Outro aspecto relevante presente no discurso da professora P2 refere-se à realização de 

atividades bem elementares para que o aluno surdo compreenda, tornando evidente que na 

verdade não são feitas adaptações curriculares no sentido de favorecer a aprendizagem desse 

aluno, mas o que se propõe é um empobrecimento das atividades, já que a professora parte do 

pressuposto que esse aluno é mais lento e que, portanto, não alcançará os objetivos propostos. 

Portanto, ao direcionar sua prática ainda sob uma perspectiva de ensino tradicional, acaba por 

excluir os alunos que têm deficiência, negando a eles a possibilidade de participação, de 

interação, impedindo-os de alcançar o seu pleno desenvolvimento. 

 
[...] eu tenho alunos surdos e ouvintes em sala de aula, e quando os surdos 
atingem os objetivos básicos eu já acho que foi o suficiente. [...] eu tenho um 
compromisso com determinados assuntos, eu preciso aprofundar no assunto e 
a gente precisa andar depressa, eu tenho que cumprir uma determinada 
programação e por isso os surdos se prejudicam, por que eu vou pela grande 
maioria. Então alguns assuntos que para o surdo eu teria que trabalhar em seis 
aulas eu trabalho em duas, e eles acabam se prejudicando. Por exemplo, eles 
necessitam de uma metodologia diferente, com mais visualização, mas nem 
sempre é possível usar em todas as aulas. Quando tem determinadas 
atividades que eu acho que vai ser difícil para eles, eu faço a parte com uma 
explicação bem elementar. Eu sei que o aluno surdo é mais lento, que ele não 
vai chegar, por exemplo, se eu tenho três objetivos na minha aula, ele vai 
atingir o objetivo básico e não atingirá os três. Tem alguns deles que até 
conseguem, mas eu não discrimino não (P2 – Professora da disciplina 
Estrutura e Funcionamento do ensino I e II; Medidas Educacionais I e 
II). 

 

 Nesse caso, pode-se considerar que sua prática é excludente, contrariando o que 

propõe a educação inclusiva, pois como afirma Mendes (2002), a escola inclusiva requer a 

efetivação de currículos adequados (adaptados ou modificados quando necessário) e uma 

prática pedagógica flexível com arranjos e adaptações que favoreçam o bom aproveitamento 

da pessoa com necessidades educacionais especiais. Na verdade, o relato a respeito da prática 

pedagógica da referida professora reafirma a sua concepção segregadora a respeito da 
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educação da pessoa com deficiência, uma vez que, como vimos anteriormente, a mesma 

acredita que esses alunos devem estudar em escolas especiais. 

Prática semelhante à professora P2 é encontrada também no discurso da professora 

P3, quando a mesma afirma que precisa andar com o assunto, levar a um nível de discussão 

mais elevado, mas que os alunos deficientes auditivos impedem que ela alcance esses 

objetivos. 

Eu tenho dificuldade em trabalhar com essas disciplinas, porque estou num 
grupo onde sete alunos são ouvintes e três são deficientes auditivos, então aí 
já há um comprometimento do grupo, porque eu quero andar com o assunto, 
levar a um nível de discussão mais elevado e não consigo. Eu trabalho em 
minha disciplina a questão dos direitos deles como profissional, agora com o 
ouvinte é mais fácil, com o deficiente auditivo eles acham que tem muitos 
direitos e os deveres são mínimos, por exemplo, às vezes eles vão fazer prova 
e reclamam, então eu pergunto: você é incapaz de fazer a prova? Eles 
respondem que não. Aí eu digo, que bom, porque você é só deficiente 
auditivo, mas a cabeça é normal. Eu digo se você quer ter os seus direitos 
também deve ter os seus deveres (P3 - Professora da disciplina Métodos e 
Técnicas em Educação Especial / Técnicas Especiais de Comunicação). 

 

Fica evidente no relato que o aluno surdo é considerado como um entrave ao trabalho 

da professora, deixando clara a dificuldade da mesma em lidar com a heterogeneidade e de 

utilizá-la como recurso positivo para o desenvolvimento de todos, confirmando também a sua 

concepção integradora como se constatou anteriormente. 

 É possível identificar nos relatos também as dificuldades sentidas pelo professor, 

principalmente no que concerne ao tratamento com as diferenças. Percebemos na narrativa do 

professor P8, a sua dificuldade quando se refere à pessoa com deficiência, afirmando que não 

sabe como lidar sem torná-lo diferente, mas ao mesmo tempo não o vê como diferente.  

Na verdade a inclusão não pressupõe a eliminação das diferenças, pois elas existem e 

devem ser respeitadas. Nesse sentido, Carvalho (2005) adverte que negar a deficiência 

(sensorial, mental, física, motora, múltipla e outras) é tão perverso quanto lhes negar a 

possibilidade de acesso, ingresso e permanência bem sucedida no processo educacional 
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escolar, se configurando como uma forma de exclusão mais grave do que a física, que segrega 

pessoas em espaços restritivos, pois revela a sua exclusão dentro de nós, num movimento 

inconsciente de rejeição às suas diferenças. Acho que cabe aqui citar a emblemática fala de 

Boaventura Sousa Santos ao falar de um meta-direito que é o direito de ter direitos: “todos 

temos direito a ser iguais quando a diferença nos diminui e todos temos direito a ser diferentes 

quando a igualdade nos descaracteriza” (2001, p. 188). 

Essa dificuldade revela-se também quando o professor fala sobre o seu despreparo 

para planejar a aula levando em consideração o “diferente”, argumentando que não pode 

transformar a aula numa dualidade.  

 

Eu tenho em sala de aula alunos surdos e eu tenho certa dificuldade, pois eu 
não tenho o trato de como lidar sem tentar diferenciar, ou seja, como lidar 
sem torná-lo diferente. [...] eu não o vejo como diferente. Eu tenho 
dificuldades em planejar a minha aula levando em consideração o diferente, 
porque eu não tenho essa especificidade para trabalhar com essas pessoas, 
mas acho que uma grande abertura que eu já faço é não tentar vê-lo como 
diferente, mas sabendo que dentro do processo de ensino-aprendizagem 
poderia trabalhar de uma forma mais direcionada, agora como, eu realmente 
não sei. Eu acho que essa especificidade é importante, mas eu não posso 
transformar essa prática em dualidade, no entanto, eu acho que se você tem 
um embasamento de como trabalhar ao mesmo tempo o conteúdo 
pedagógico para atender a essa diversidade é importante (P8-Professor da 
disciplina Filosofia da Educação). 

 

Na verdade, a inclusão, como afirma Mantoan (2005), não prevê a utilização de 

práticas de ensino escolar específicas para esta ou aquela deficiência, ou seja, na visão 

inclusiva não se segregam os atendimentos, seja dentro ou fora das salas de aula, pois isso 

certamente não atenderá nem ao aluno que tem deficiência nem ao aluno dito normal. Mas, 

segundo ela, o ponto de partida para se ensinar a turma toda sem diferenciar o ensino para 

cada aluno passa pelo entendimento de que a diferenciação é feita pelo próprio aluno, ao 

aprender, e não pelo professor, ao ensinar. 
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Prática Pedagógica inclusiva 

 Situando-se dentro de uma perspectiva inclusiva encontra-se a prática pedagógica das 

professoras P7, P6 e P5. Assim, P7 evidencia em seu discurso toda uma preocupação com a 

aprendizagem de todos os alunos, incluindo-se aí os alunos que têm alguma deficiência. 

Percebe-se que o processo de avaliação e a forma como o conteúdo é trabalhado em sala de 

aula leva em conta as diferenças individuais, não no sentido de facilitar as coisas, como a 

própria professora coloca, mas o que se percebe é que a mesma tenta adaptar as atividades às 

necessidades do aluno surdo.  

 

Quando eu tenho alunos surdos na sala de aula eu procuro pensar em 
estratégias para incluir todo mundo e quando tenho que mudar a estratégia eu 
mudo em função desses alunos, pensando neles. Os instrumentos de avaliação 
que eu preparo para eles são diferentes, não no sentido de facilitar as coisas, 
mas, por exemplo, eu dou o mesmo texto para todos os alunos, mas na 
avaliação do surdo eu coloco um glossário, porque eu sei que a Libras tem um 
acervo vocabular muito restrito e se eu não fizer isso eles vão se prejudicar. 
Eu acho que tem que ser um instrumento especial porque eles são diferentes, 
não adianta dizer que são iguais, eles são diferentes. Quando eu corrijo um 
exercício eu coloco todas as respostas no quadro, se estou explicando alguma 
coisa e o surdo não compreendeu, eu paro e interajo com ele, pois para mim a 
aula tem que funcionar para todos, somente dessa forma eu vou contribuir 
como professor (P7 - Professora de Língua Portuguesa). 
 

 

 Esse processo de diferenciação e de assumir realmente as diferenças da pessoa que tem 

deficiência constitui-se num dos pressupostos da educação inclusiva. Nesse sentido, Phillips 

et al (1999, p. 33 apud MITTLER, 2003, p. 166) afirmam que 

 

A diferenciação é o processo por meio do qual o planejamento e a forma 
como o conteúdo curricular é trabalhado na sala de aula levam em conta as 
diferenças individuais e combinam o que é ensinado e o modo como é 
ensinado aos estilos de aprendizagem e às necessidades individuais de cada 
estudante. 
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 É interessante ressaltar que a diferenciação proposta pela professora P7 não nos parece 

ser uma diferenciação que conduz à segregação como vimos em alguns discursos anteriores; 

na verdade, o que fica evidente é uma organização metodológica, avaliativa e curricular que 

contempla as diferenças. Ao refletirmos sobre a prática pedagógica da professora, podemos 

constatar que está em perfeita consonância com a concepção apresentada pela mesma, uma 

vez que como vimos na análise da categoria anterior, P7 acredita na inclusão como um 

caminho para o crescimento de todos e não somente dos alunos que possuem alguma 

deficiência. 

A preocupação com a participação do aluno surdo como parte integrante da sala de 

aula regular também expressa uma postura inclusiva da professora P6, já que o espaço da sala 

de aula pertence a todos e não somente aos alunos ditos normais. Ao relatar que a sua 

metodologia tem sofrido modificações ao longo do processo e de que apesar das limitações 

ela está sempre construindo a sua prática de uma outra maneira, a professora P6 evidencia a 

sua preocupação em adequar o ensino às necessidades desses alunos.  

 

Como professora tenho tentado fazer com que os meus alunos surdos 
participem e se integrem e estou muito feliz porque eu vejo a participação 
deles e acho que de certa forma eles estão sentindo que o espaço também é 
deles. [...] é o segundo semestre que estou dando aula para surdos e desde o 
primeiro semestre eu venho mudando a minha metodologia, quer dizer eu me 
preocupo. [...] é uma coisa totalmente nova para mim, apesar de já ter 
atendido clinicamente surdos, nunca tive surdos numa sala com 40 alunos. 
Agente vai vendo as nossas limitações e vai tentando modificar, construir de 
uma outra maneira. Na verdade ter surdos aqui é a coisa mais normal do 
mundo, isso vai fazendo com que os alunos desmistifiquem isso e percam o 
medo (P6 – Professora da disciplina Psicologia do Desenvolvimento). 

  

Ver as diferenças como oportunidades para o desenvolvimento e a aprendizagem de 

todos os alunos também é um dos pressupostos da educação inclusiva. Dessa forma, é 

interessante perceber como a professora P5, diante da diversidade existente em sala de aula, 

utilizou uma estratégia de parceria entre os diferentes sujeitos, facilitando as interações sociais 
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em torno de atividades cognitivas. O ensino cooperativo, onde os alunos são organizados de 

forma heterogênea, em grupos, de acordo com as habilidades de cada um, constitui-se num 

dos elementos chaves de uma prática pedagógica inclusiva.  

 

No quinto período eu trabalho com LIBRAS e para mim é um grande desafio, 
porque eu tenho lá alunos ouvintes que não conhecem o alfabeto digital, tenho 
alunos surdos oralizados que conhecem pouco a língua de sinais, tenho surdos 
que usam bem a Libras e tenho também alunos multiplicadores da língua de 
sinais pelo MEC. Aí no primeiro dia eu coloquei um desafio para eles, 
padrinho-afilhado, o surdo ensina a Libras ao ouvinte e o ouvinte ensina a 
língua portuguesa ao surdo. Às vezes eu chego para dar aula e vejo-os 
conversando, um tentando ensinar ao outro, acho que é uma experiência rica 
(P5 – Professora da disciplina: Problemas sociais do surdo; Libras; 
Estágio em Adm. Escolar e Educação especial). 

 

Mantoan (2005) afirma que a experiência de trabalho coletivo, em grupos pequenos e 

diversificados, possibilita o compartilhamento de responsabilidades, o desenvolvimento da 

cooperação, o reconhecimento da diversidade e a valorização do trabalho de cada pessoa. 

Portanto, podemos constatar que a utilização dessa estratégia tem favorecido a interação entre 

os diferentes. 

A leitura conjunta dos depoimentos possibilitou algumas constatações interessantes, 

que complementaram a análise da categoria anterior, tendo em vista que ao refletir sobre a sua 

prática pedagógica, os professores-formadores se desvelaram e se desnudaram, tornando 

explícitas algumas de suas crenças, de seus pré-conceitos e de seus temores, deixando 

evidenciar a sua concepção a respeito da educação da pessoa com deficiência.  

Portanto, a partir da coleta dos depoimentos, foi percebida em alguns casos a 

resistência desses professores em receber alunos surdos nas suas salas de aula, revelando que 

as expectativas dos mesmos em relação às pessoas com deficiência continuam sendo muito 

pautadas por valores excludentes, evidenciando o quanto é marcante no imaginário desses 

educadores que o insucesso do aluno está relacionado à sua incapacidade para aprender. 



 104 

Portanto, vemos alunos surdos sendo comparados com os ouvintes, o que resulta sempre no 

descrédito em relação ao primeiro, tendo em vista que o mesmo acaba sendo visto como um 

entrave ao trabalho do professor. 

Os comentários emitidos por alguns professores explicitaram as dificuldades em lidar 

com as diferenças, o que fez com que os mesmos tentassem mascará-las, acreditando que esse 

seria o melhor caminho para “aceitar” esse aluno em sala de aula. Em contrapartida vimos 

alguns professores que realmente têm construído uma prática pedagógica inclusiva, que 

assumem as diferenças e as utilizam como recurso para o crescimento do grupo. 

Dessa forma, podemos perceber que as representações explicitadas por parte dos 

professores traduzem concepções ainda excludentes, confirmando os dados presentes na 

análise da categoria anterior, uma vez que se pautam ainda numa tendência de educação 

tradicional e conservadora, onde as diferenças são negadas e rejeitadas. Assim, acreditamos 

que os conteúdos não confessados, revelados nessa prática, têm contribuído mais no sentido 

de construir uma identidade excludente do que no sentido de se construir uma identidade-

docente inclusiva. 

 

5.3 A educação da pessoa com deficiência revelada nos saberes mobilizados pelo 

professor-formador 

 O trabalho docente e a prática docente é uma atividade que mobiliza saberes, pois 

como afirma Tardif (2005, p. 31), “um professor é antes de tudo, alguém que sabe alguma 

coisa e cuja função consiste em transmitir esse saber a outros”. Dessa forma, entendemos que 

ao identificar se a educação da pessoa com deficiência tem sido contemplada nos saberes 

mobilizados pelo professor-formador, estaremos também compreendendo como tem sido 

construída a identidade do aluno-docente.  
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Carrolo (1997) embasa a nossa premissa ao afirmar que é possível compreender a 

construção da identidade profissional do professor por meio do dispositivo de formação 

(análise de conteúdos e atividades de formação), do processo identitário biográfico 

(representações e percepções individuais relacionadas à formação, experiências vividas e 

projeção de si na carreira) e do processo relacional (objetivos de formação e avaliação do 

perfil profissional dos candidatos). Portanto, pretendemos nessa categoria compreender a 

construção da identidade do aluno-docente a partir do dispositivo de formação, ou seja, a 

partir dos saberes mobilizados pelo professor-formador. 

 No entanto, a análise dessa categoria não se restringe apenas, a saber, se o professor-

formador mobiliza ou não saberes relacionados à educação da pessoa com deficiência, tendo 

em vista que isso não é o suficiente para se construir uma identidade inclusiva, pois como 

vimos em Silva (2000), não é a simples inserção de disciplinas relacionadas à questão da 

diversidade que garante uma identidade inclusiva, mas antes de tudo é a forma como a 

questão das “diferenças” é tratada, que pode possibilitar ou não a construção dessa identidade.  

 Percebemos, então, que a abordagem das questões relacionadas à deficiência está de 

maneira quase que unânime presente apenas nos saberes mobilizados pelos professores-

formadores que trabalham com disciplinas específicas relacionadas à educação especial, como 

é o caso dos professores P1, P3 e P5, o que nos leva a inferir que a educação das pessoas com 

deficiência ainda continua sendo tratada de forma isolada dentro dos cursos de formação de 

professores.  

Nas análises das narrativas percebe-se também que muitos dos professores-formadores 

eximem-se da responsabilidade de trabalhar com esses saberes, como podemos ver claramente 

nos depoimentos dos professores P4, P6, P8 e P7 alegando que não faz parte do conteúdo de 

sua disciplina ou que não tiveram formação para trabalhar com essa temática. 
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Eu não contemplo na minha disciplina a questão das diferenças, das minorias 
ou da deficiência, a gente vê um pouco a questão dos temas transversais, mas 
não damos ênfase, pois a carga horária da disciplina não nos permite tratar 
desses assuntos. [...] e mesmo que a carga horária da minha disciplina 
permitisse tratar desse assunto, eu não o abordaria, pois apesar de ter feito 
mestrado em Psicologia, eu não tive formação para essa área (P4 – 
Professora da disciplina Currículos e Programas). 

Dentro da Psicologia do desenvolvimento a gente trabalha com o 
desenvolvimento cognitivo, social, afetivo e biológico da criança normal, 
dentro desses fatores enumeramos algumas situações onde essa normalidade 
poderia estar prejudicada por fatores externos e internos. [...] não abordamos 
diretamente a questão da deficiência, porque não faz parte do conteúdo e tem 
outras disciplinas que vão abordar isso (P6 – Professora da disciplina 
Psicologia do Desenvolvimento). 

 

 Como vemos no relato das professoras P4 e P6 ainda permanece a idéia de que tratar 

de assuntos relacionados à educação especial é tarefa apenas das disciplinas específicas, 

contrapondo-se à proposta da educação inclusiva, que argumenta que essa discussão deve 

acontecer de forma ampla nos cursos de formação. 

Em seu relato, a professora P4 faz referência também ao fato de que os alunos-

docentes que optam pela habilitação em Administração Escolar teoricamente não vão 

trabalhar com as temáticas relacionadas à educação especial, o que na verdade é um contra-

senso, já que os gestores certamente terão em suas escolas alunos diversos, dentre eles os 

alunos que têm deficiências e por isso também necessitam de formação. 

 

[...] no meu entendimento tem coisas que são essenciais em qualquer 
disciplina e como o curso tem uma habilitação em Administração Escolar e 
outra em Educação Especial, teoricamente os alunos que fazem Adm. 
Escolar não vão trabalhar com as temáticas da educação especial. E como 
ainda existe o ranço da habilitação então a gente não dá ênfase a essas 
questões, pois certamente os alunos que optam pela habilitação em 
Educação especial devem ver essas questões de adaptações curriculares [...], 
acredito que o professor dessa habilitação deve trazer essa discussão (P4 – 
Professora da disciplina Currículos e Programas). 
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 Portanto, podemos constatar nos depoimentos das professoras que os saberes sobre a 

educação das pessoas com deficiência não são abordados pelos professores-formadores de 

disciplinas tão importantes como “Currículos e Programas” e “Psicologia do 

Desenvolvimento”. 

Na narrativa do professor P8, encontramos a abordagem da temática diversidade 

relacionada à cultura, mas apesar de afirmar que trabalha com a questão das diferenças 

culturais, o mesmo não traz nenhuma discussão relacionada às pessoas com deficiência, 

alegando que não possui formação específica que lhe capacite a trabalhar com essas 

temáticas. Contudo, apesar do professor não trabalhar com esses saberes, a presença do aluno 

surdo em sala de aula provoca a discussão a respeito do assunto. 

  

Em filosofia da Educação eu trabalho com a questão da diversidade 
relacionando a questão da cultura. Eu não trago nenhum saber específico 
relacionado à questão da deficiência, a não ser em uma aula onde trabalhei 
com o filme “O menino selvagem”, porque como tem um aluno surdo em 
sala, ocorreu um debate em cima desse tema. [...] Acho que seria interessante 
discutir essa questão em Filosofia, mas eu não tenho capacidade para trazer 
esses conhecimentos, porque eu não tive essa formação (P8- Professor da 
disciplina Filosofia da Educação). 
 

 
No relato da professora P7, constatamos também que a presença dos alunos surdos em 

sala de aula faz com que assuntos que não estavam diretamente relacionados às questões 

relativas à deficiência passem a ser abordados pela própria imposição do contexto onde estão 

inseridos, ou seja, um contexto de diversidade. No entanto, a mesma afirma que não aborda 

nenhum tema diretamente relacionado à questão da deficiência. Entretanto, é relevante 

destacar que a professora reconhece que a sua postura diante dos alunos surdos pode estar 

ensinando mais do que os saberes que ela mobiliza. 

 
Como professora de português em princípio eu devo trabalhar a questão da 
leitura e da escrita, mas como educadora eu posso aliar isso as reflexões com 
os temas que garantam uma melhor convivência social, no entanto, eu não 
abordo diretamente nenhum tema relacionado à questão da deficiência. [...] 
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Trabalho com o livro “Preconceito Lingüístico” que é muito interessante 
porque o autor fala de preconceito e da necessidade de respeito às diferenças. 
Os surdos se identificam muito com essa leitura, acho que principalmente pela 
questão do respeito à língua do outro, a forma de expressão do outro. [...] na 
verdade eu acho que a minha postura como professora está ensinando mais 
que o conteúdo, porque alguns alunos até comentam – professora como à 
senhora se preocupa com os alunos surdos – aí eu respondo é claro porque é 
um aluno e eu tenho que me preocupar (P7-Professora de Língua 
Portuguesa). 
 
 

 Sem dúvida, a professora levanta uma questão interessante em relação à construção da 

identidade do aluno-docente, pois, como afirma Pimenta (2002), a identidade do aluno 

também é formada na relação que ele estabelece com os seus professores, relação essa que 

não se restringe aos saberes mobilizados pelo mesmo, mas a própria postura do professor e o 

seu modo de ser ensinam ao aluno o que é ser professor. 

É interessante ressaltar que a professora P2, dentre todos os professores pesquisados 

que não trabalham com disciplinas específicas, é a única que aborda a questão da educação da 

pessoa com deficiência em sua disciplina. No entanto, quando trabalha com esses saberes, a 

mesma ressalta que o objetivo é trabalhar a questão da tolerância e respeito para com os 

alunos que têm necessidades educacionais especiais. Assim, embora a professora esteja 

abordando ou contemplando esses saberes em sua disciplina, o conjunto dos dados mostra que 

a forma como o assunto é tratado diverge do que propõem os princípios da inclusão, pois 

como nos adverte Mantoan (2005), desenvolver a tolerância, como um sentimento 

aparentemente generoso, pode marcar uma certa superioridade de quem tolera. O respeito, 

como conceito, implica a compreensão de que as diferenças são fixas e definitivamente 

estabelecidas, de tal modo que só resta respeitá-las. 

Complementando a idéia da autora, Silva (2000) também critica as estratégias 

pedagógicas que consistem apenas em estimular e cultivar os bons sentimentos e a boa 

vontade para com a chamada diversidade, na medida em que contribuem para a produção de 

novas dicotomias como a do dominante tolerante e a do dominado tolerado, deixando de 
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questionar as relações de poder e os processos de diferenciação que antes de tudo produzem a 

identidade e a diferença. Assim, podemos constatar que apesar de abordar o assunto em sua 

disciplina, as estratégias utilizadas pela professora P2 em nada contribuem para a construção 

de uma identidade inclusiva, como podemos observar abaixo: 

 

Eu trabalho a questão da deficiência quando a gente trabalha com a LDB, pois 
ela acena para o respeito que tem que se dar aos Portadores de Necessidades 
Educacionais Especiais. [...] a gente trabalhou em Medidas Educacionais, o 
que é avaliação inclusiva, que características ela tem e o que é ética dentro da 
avaliação. [...] na verdade quando eu trabalho esses assuntos eu tento mostrar 
a questão da tolerância e do respeito [...] mostrar a inclusão de todos, não só 
pelo lado das pessoas com NEE, pois tem tantas pessoas que não tem NEE, 
mas que estão excluídas. Tento mostrar que é inclusão no sentido do outro 
participar do seu grupo, você ajudar, colaborar, ver a necessidade que o outro 
tem (P2– Professora da disciplina Estrutura e Funcionamento do ensino I 
e II; Medidas Educacionais I e II). 

 
Como temos constatado, os professores das disciplinas específicas são aqueles que 

realmente abordam a questão da educação do deficiente, o que se torna evidente quando 

vemos o relato das professoras P1, P3 e P5. Contudo, apesar de mobilizarem saberes relativos 

a essa área, podemos perceber que as mesmas possuem formas distintas de apresentar o 

“diferente” ou a pessoa com deficiência, portanto, buscamos identificar no relato das mesmas 

como esse “outro” é apresentado. 

 Na narrativa da professora P1 percebemos que ela discute de maneira ampla o 

processo de educação da pessoa deficiente, abordando os aspectos históricos e pontuando as 

diferenças entre segregação, integração e inclusão. Vemos também que ao trabalhar com os 

módulos sobre cegueira, surdez e hiperatividade, a professora aborda a questão da prevenção 

e da etiologia, o que reflete um programa que, de certa forma, enfatiza o que é patológico na 

pessoa com deficiência. Apresentar a pessoa com deficiência na perspectiva do patológico 

pode ter um efeito contrário ao que se pretende com a inclusão, pois, como afirma Rodrigues 

(2005), essa formação acaba assustando o futuro professor e acaba por lhe proporcionar 
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fundamento para a sua dificuldade em aceitar casos com características semelhantes aos que 

lhe foram apresentados na formação. 

 A professora P1 afirma também que um dos objetivos da disciplina é sensibilizar o 

aluno, levando-o a refletir sobre os seus próprios preconceitos. Entretanto, nesse processo de 

reflexão não vemos em momento algum uma perspectiva de reflexão política a respeito das 

condições que produzem e mantêm as diferenças, pois como afirma Silva (2000), o 

importante não é apenas celebrar e reconhecer as diferenças, mas questioná-las, buscando 

mostrar quais são os mecanismos e as instituições que estão diretamente envolvidas na criação 

da identidade e da sua fixação. 

 

A gente faz uma discussão sobre como o diferente foi visto ao longo da 
história da humanidade e aí iniciamos a discussão sobre segregação, 
integração e inclusão. Depois a gente trabalha as patologias, como Deficiência 
mental, com enfoque para a Síndrome de Down, outro módulo sobre cegueira, 
surdez e hiperatividade. Nesses módulos falamos um pouco sobre etiologia, 
algumas prevenções e como o professor deve lidar com esse aluno na escola 
regular. [...] O meu objetivo maior é a sensibilização do aluno, que eles 
reflitam sobre seus próprios preconceitos, então se eu conseguir fazer com 
que ele se coloque no lugar do outro, já estou satisfeita (P1 - Professora da 
disciplina Introdução ao Estudo do Excepcional e Aquisição e 
desenvolvimento da Linguagem do deficiente da audiocomunicação). 
 

 

 Diferentemente da professora P1, vemos no relato da professora P3 uma grande 

preocupação com a formação técnica do aluno, tendo em vista que a mesma afirma colocar à 

disposição do aluno todo o conhecimento e todas as técnicas para que eles possam ter uma 

mala composta e saibam como utilizá-la. No entanto, esta perspectiva de uma educação 

tecnicista contraria o que é proposto pela formação de professores para uma educação 

inclusiva, formação essa que deve possibilitar uma ressignificação do papel do professor, da 

escola, da educação e das práticas pedagógicas que são usuais no contexto excludente do 

ensino atual. 
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 Mantoan (2002) critica esse tipo de formação, salientando que os conteúdos oferecidos 

pelos cursos de formação de professores que visam o domínio de técnicas que encarceram as 

pessoas em rótulos, nomenclaturas, em práticas de ensino adaptado e decretado pelos manuais 

e aparatos educativos de todo tipo precisam ser banidos e desmistificados. Portanto, vemos 

que os saberes mobilizados pela professora P3 acaba se situando mais numa perspectiva 

tecnicista, como podemos observar: 

 

Em Métodos e Técnicas em Educação Especial eu trago todos os métodos 
para trabalhar em educação especial, os métodos específicos para se trabalhar 
com o deficiente auditivo, eu trago o Braille, o Sorobam e mostro como eles 
vão avaliar as alterações de linguagem e cognição do deficiente auditivo. 
Trabalho planejamento de aula e mostro as diferentes técnicas para se 
trabalhar com todos os tipos de deficiência. Então com a minha disciplina eu 
tento dar toda a bagagem, todo o conhecimento, todas as técnicas para que ele 
tenha uma mala composta e saiba como utilizar. Eu os coloco para irem à 
escola, mostro todas as formas de discriminação e exclusão que existe, 
tentando mostrar que a exclusão começa a partir deles mesmos, um com o 
outro e que a exclusão passa para o aluno (P3 - Professora da disciplina 
Métodos e Técnicas em Educação Especial / Técnicas Especiais de 
Comunicação). 
 

 

 O relato da professora P5 diverge um pouco dos anteriores, já que a mesma trabalha 

com a diferença não no sentido de quebrar preconceitos, mas numa dimensão que se situa na 

compreensão de que o outro é diferente, tendo como objetivo levar o aluno-docente a 

reconhecer as diferenças e perceber as implicações políticas que permeiam esse processo. 

Essa nos parece ser realmente a única professora que aborda a questão da deficiência 

discutindo as implicações políticas da mesma, o que está em consonância com o que Silva 

(2000) fala sobre a necessidade dos currículos colocarem no seu centro uma teoria que 

permita não simplesmente reconhecer e celebrar a diferença e a identidade, mas questioná-la, 

buscando mostrar quem são os sujeitos ou as instituições que buscam fixar as diferenças. 

 

Na disciplina “Problemas sociais do surdo” eu fico só na questão da surdez. 
No estágio eles vão para as escolas regulares ver como é que os diretores, 
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coordenadores e professores recebem os alunos com deficiência na sala de 
aula regular. Nessas disciplinas eu busco trabalhar com essa visão nova de 
sociedade, ou seja, eu tento fazer o aluno perceber que ele é um cidadão e que 
tem um outro cidadão perto dele, não é só levá-lo a exercer a cidadania, mas 
levá-lo a reconhecer as diferenças e perceber também as implicações políticas 
que permeiam esse processo. [...] Eu acho que tem dado resultados, pois a 
gente vê uma postura diferente dos alunos em relação à inclusão, até mesmo 
os surdos que eram muito voltados para os seus direitos e tinham de certa 
forma uma postura excludente já estão mudando, por exemplo, temos o caso 
de um aluno surdo que fez estágio numa escola e relacionou com outros tipos 
de deficiência e se sensibilizou (P5 – Professora da disciplina: Problemas 
sociais do surdo; Libras; Estágio em Adm. Escolar e Educação especial). 

 
 Considerando que os dispositivos de formação (análise dos conteúdos e atividades de 

formação) são importantes para compreendermos a construção da identidade, como afirma 

Carrolo (1997), podemos então apreender através da categoria analisada que muitos dos 

professores entrevistados consideram que a discussão sobre a deficiência não faz parte do 

conteúdo de sua disciplina. Vemos então que disciplinas importantes que poderiam abordar o 

assunto não o fazem, o que configura uma enorme lacuna na formação inicial desses alunos-

docentes. 

 Por outro lado, observamos que os professores-formadores das disciplinas específicas 

quando abordam o assunto geralmente não levam o aluno a construir uma consciência crítica 

a respeito das diferenças, pois como já se enfatizou, esses professores geralmente trabalham 

no sentido apenas de sensibilizar o aluno-docente para a necessidade de tolerância e respeito 

para com as pessoas que têm deficiência. Silva (2000) questiona esse tipo de estratégia 

utilizada por esses professores-formadores e chama atenção para o fato de que é necessário 

mostrar que a identidade, tal como a diferença, são fabricadas no contexto de relações 

culturais e sociais, e estão em estreita conexão com as relações de poder, portanto, elas não 

são simplesmente definidas, mas são impostas. Assim, diante das considerações feitas pelo 

autor, entendemos que os saberes docentes mobilizados por esses professores pouco têm 

contribuído para a construção de uma identidade docente inclusiva. 
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5.4 A construção dos saberes relativos à educação da pessoa com deficiência e a 

formação do professor-formador 

 Ao tentarmos compreender que identidade o aluno-docente tem construído através dos 

saberes do professor-formador, achamos que seria interessante investigar como esse professor 

tem construído os seus saberes relativos à educação da pessoa com deficiência, tendo em vista 

que isso nos conduz a um maior entendimento sobre que saberes têm sustentado o trabalho 

dos mesmos. 

Tardif (2005) nos direciona na análise dessa categoria quando faz a classificação dos 

saberes dos professores. O autor afirma que os diversos saberes dos professores estão longe de 

serem todos produzidos diretamente por eles, que vários deles são de certa forma exteriores ao 

ofício de ensinar, pois provêm de lugares sociais anteriores à carreira profissional 

propriamente dita, podendo ser oriundos da família do professor, da escola que o formou e de 

sua cultura pessoal; outros procedem das universidades; outros das instituições ou dos 

estabelecimentos de ensino; outros provêm dos pares, dos cursos de reciclagem, etc. Dessa 

forma, partimos para a análise dessa categoria tentando identificar de onde vêm os saberes 

desses professores-formadores. 

O relato da professora P4 expressa de maneira significativa a lacuna existente na sua 

formação inicial no curso de pedagogia no que concerne à discussão de questões relativas aos 

alunos com deficiência, destacando que apesar de estudar numa conceituada Universidade não 

teve nenhuma disciplina que abordasse esse assunto. Em relação a isso, Amaral e Rabelo 

(2003) afirmam que a existência de cursos de Pedagogia que não fazem referências à 

educação voltada para a diversidade e que não contemplem, também, os alunos com 

necessidades educacionais especiais, pode ser explicada pela falta de uma consciência 

inclusiva. 
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 Vemos, no entanto, que mesmo tendo alunos surdos em sala de aula e enfrentando 

dificuldades em relação aos mesmos, a professora P4 afirma que os saberes construídos vêm 

apenas de leituras circunstanciais, evidenciando um movimento de acomodação diante da 

realidade existente. Na mesma direção, encontramos o discurso do professor P8 que também, 

apesar de sentir dificuldades em relação aos alunos surdos que se encontram em sua sala de 

aula, como vimos anteriormente, não tem buscado a aquisição de saberes nessa área, 

justificando apenas que a sua formação inicial não lhe garantiu esse acesso. 

 
Eu vim de uma Universidade muito conceituada, que no nordeste é referência, 
mas no meu curso de Pedagogia não tive nenhuma disciplina que abordasse a 
questão da educação especial. [...] apesar de ter feito mestrado em Psicologia 
eu não tive essa formação, tanto é que eu tenho alunos com deficiência 
auditiva no primeiro período e fica difícil, pois não temos o domínio técnico 
da língua, tenho dificuldade em relação às questões metodológicas, e fica 
difícil ter uma turma de 50 ouvintes e 10 surdos dentro dessa perspectiva, fica 
muito complicado trabalhar. Então os saberes que eu tenho a respeito dessa 
área veio mais de leituras circunstanciais, até porque precisamos nos 
apropriar, uma vez que trabalhamos com essas pessoas (P4 - Professora da 
disciplina Currículos e Programas). 
 
Eu já fiz algumas poucas leituras, mas especificamente em relação à questão 
da educação especial, eu não tenho essa formação (P8 - Professor da 
disciplina Filosofia da Educação). 

 
 
 Verifica-se que as lacunas existentes na formação em Pedagogia são encontradas de 

igual modo nos cursos de licenciaturas, tendo em vista que a professora P7 que fez 

licenciatura em Língua Portuguesa ressalta que não teve uma formação que abordasse 

assuntos referentes à educação da pessoa com deficiência. Contudo, diferentemente da 

professora P4 podemos observar que a relação da professora com os alunos surdos produziu 

mudanças significativas que fizeram com que ela buscasse conhecimentos em outras fontes, 

fazendo curso de Libras, se envolvendo com a pastoral dos surdos. 

Essa relação repercutiu até mesmo na escolha do seu objeto de estudo para o 

doutorado, tendo em vista que a mesma relata que está estudando “texto escrito dos surdos”. 

O relato da professora confirma o que Tardif e Lessard (2005) dizem do trabalho do professor 
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sobre o objeto humano que é o aluno, evidenciando que esse modifica profundamente a 

natureza do trabalho e a atividade humana do trabalhador, tendo em vista que “ensinar é 

trabalhar com seres humanos, sobre seres humanos, para seres humanos” (p. 31). Fica claro 

no discurso da professora a seguir que os saberes que ela construiu não vieram de sua 

formação inicial, no entanto, isso não se tornou impedimento para que a mesma buscasse em 

outras fontes os saberes necessários ao seu trabalho com os alunos surdos, como podemos ver 

abaixo: 

 
Eu fui trabalhar com os surdos sem a menor noção do que eu estava fazendo, 
aí à intérprete que trabalhou na minha sala tinha uma vivência muito boa com 
os surdos e me ajudou muito. Quando eu entrei em contato com os textos dos 
surdos, me assustei porque era uma coisa totalmente atípica e eu pensei como 
vou trabalhar isso, daí fui atrás de bibliografia e resolvi então fazer o meu 
doutorado nessa área, então estou estudando “texto escrito por surdos”. Eu fiz 
o curso de Libras, comecei a conviver intensamente com a pastoral dos 
surdos, já viajei duas vezes para fazer palestras e me apaixonei. Na verdade o 
que eu sei a respeito da educação especial é meio que uma coisa autodidata, 
pois não tive formação para isso (P7- Professora de Língua Portuguesa). 
 

 
 Encontramos também alguns casos em que os saberes construídos vieram da 

experiência de vida do professor, ou seja, da trajetória pré-profissional, como vemos no 

discurso das professoras P1 e P5. Fica evidente nos dois relatos que a experiência com 

familiares que tinham alguma deficiência foi marcante na busca pela aquisição de novos 

saberes e definiram até mesmo a trajetória profissional de ambas as professoras. 

 

Os meus saberes vieram inicialmente de uma experiência pessoal, porque eu 
tenho um filho surdo e a partir daí eu comecei a me interessar pelo tema. Eu 
havia feito Letras, mas quando tive o meu filho, redirecionei o meu caminho e 
fui fazer fonoaudiologia. Mas a bagagem maior em relação à educação da 
pessoa com deficiência, eu busquei fora da academia, pois no curso de 
fonoaudiologia eu tive apenas uma disciplina chamada “Psicologia do 
Excepcional”. Depois eu fiz o mestrado em linguagem e agora estou cursando 
o doutorado também na mesma área, tendo como objeto de estudo a surdez 
(P1 - Professora da disciplina Introdução ao Estudo do Excepcional e 
Aquisição e desenvolvimento da Linguagem do deficiente da 
audiocomunicação). 
 
Minha primeira fonte de saber foi o meu sobrinho que tinha paralisia cerebral 
e a partir dele eu me encantei não com a deficiência, mas com o tipo de 
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atendimento que ele recebia e foi a partir daí que eu resolvi fazer terapia 
ocupacional. Mas aí quando eu entrei no curso não tinha um olhar voltado 
para a pessoa com deficiência. O meu marido tinha também um sobrinho 
surdo e aí eu comecei a despertar para o outro lado. Aí quando eu entrei no 
estado, eu assumi o “Ulisses Pernambucano” que era uma escola especial que 
atendia pessoas com Síndrome de Down e daí eu fui ser terapeuta ocupacional 
da escola. Através de uma amiga eu vim para essa instituição fazer Pedagogia, 
interessada em compreender mais a questão da deficiência e daí para cá tudo o 
que eu tenho visto é nessa área. O meu mestrado em educação popular 
também aborda à questão da educação dos surdos (P5 – Professora da 
disciplina: Problemas sociais do surdo; Libras; Estágio em Adm. Escolar 
e Educação especial). 

 

 Em relação a esses saberes que foram construídos durante a trajetória pré-profissional, 

Tardif (2005) afirma que eles terão um peso importante na compreensão dos saberes que 

serão mobilizados e utilizados no exercício da docência, podendo-se dizer que uma parte 

importante da competência profissional dos professores tem raízes em sua história de vida. O 

autor ressalta ainda que o que foi retido das experiências familiares ou escolares direciona, ou 

pelo menos orienta, os investimentos e as ações durante a formação inicial universitária. 

Vemos que realmente as experiências familiares direcionaram tanto a formação inicial como a 

formação contínua das mesmas. 

Focalizando os relatos das professoras P6 e P2, verificamos que os saberes 

construídos por elas provêm de várias fontes, alguns da formação, outros da leitura de livros, 

outros de cursos de capacitação e outros das trocas com os pares, confirmando o que diz 

Tardif (2005) sobre o saber profissional dos professores. Segundo este autor, esse saber 

encontra-se na confluência entre várias fontes de saberes provenientes da história de vida 

individual, da sociedade, da instituição escolar, dos outros atores educativos, dos lugares de 

formação, etc (p. 64). 

 

Os saberes vem da formação inicial em Psicologia, mas antes da formação já 
trabalhei com criança deficiente mental e auditiva. Como psicóloga trabalhei 
em clínicas especializadas para tratar esse tipo de criança. Enfim, os saberes 
vem da prática, da questão teórica e da curiosidade (P6 - Professora da 
disciplina Psicologia do Desenvolvimento). 
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Os saberes que eu construí vem muito do que eu estou trabalhando, estudando 
a LDB, lendo livros, participando de discussões realizadas aqui na faculdade. 
Eu já fiz curso de LIBRAS e tem uma professora aqui que também nos ajuda 
muito (P2 - Professora da disciplina Estrutura e Funcionamento do 
ensino I e II; Medidas Educacionais I e II). 

 

 Vemos também professores-formadores que dedicaram toda a sua trajetória 

profissional à construção de saberes relativos à educação da pessoa com deficiência, como é o 

caso da professora P3. 

 
Fiz Pedagogia e dentro do curso eu fiz educação especial, e me habilitei em 
Audiocomunicação, foi quando eu vi a questão dos métodos. Fiz 
fonoaudiologia, fiz educação especial a nível técnico e especialização em 
educação especial (P3 - Professora da disciplina Métodos e Técnicas em 
Educação Especial / Técnicas Especiais de Comunicação). 
 
 

 
Assim pudemos perceber inicialmente que um dos aspectos que predomina nas 

narrativas da maioria dos professores-formadores sobre a origem dos saberes relativos à 

educação especial e sobre o exercício da docência junto aos alunos que têm deficiência é a 

explicitação de uma consciência reflexiva de que não construíram em sua formação inicial 

saberes que lhes possibilitassem trabalhar com essas pessoas e alguns relatam ainda que não 

se sentem capacitados nem mesmo a tratar do assunto em suas aulas, pois não receberam uma 

formação específica para isso. 

Nesse sentido, Padilha e Freitas (2005) chamam atenção para o fato de que certamente 

a formação profissional descontextualizada da realidade contribui para que a geração docente 

atual sofra e adoeça frente às necessidades especiais de seus alunos, pois, provavelmente, 

durante a sua formação inicial foram habilitados para o exercício de uma educação tecnicista 

para grupos homogêneos. Conseqüentemente, hoje, na condição de professores, mostram 

resistência frente às diferenças de seus alunos, tendo em vista que a formação tradicional, não 
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contempladora da diversidade, cristaliza as barreiras atitudinais, quais sejam: preconceito, 

esteriótipo e estigma. 

Entretanto, apesar de muitos professores terem tido esse tipo de formação inicial 

voltada para homogeneidade, foi possível perceber que alguns deles têm buscado construir 

esses conhecimentos de outras formas, seja através de formação continuada, em nível de pós-

graduação, seja na leitura de livros ou em cursos de capacitação, ou até mesmo em trocas com 

os pares na própria instituição. O que se percebe também é que a “inclusão” dos alunos surdos 

em sala de aula promove em alguns casos esse movimento de busca pela construção de novos 

saberes. Em contrapartida existe aquele grupo de professores-formadores que parece não 

buscar construir novos conhecimentos, justificando sempre que não se sente habilitado, 

porque não recebeu uma formação inicial adequada. 

A análise dessa categoria confirma a nossa proposição de que existem lacunas tanto na 

formação inicial quanto na formação contínua do professor-formador em relação à construção 

dos saberes relacionados à educação da pessoa com deficiência. Esse fato nos leva a inferir 

que essas lacunas certamente vão se refletir na construção da identidade do aluno-docente, 

tendo em vista que os saberes produzidos por esse professor serão significativos nesse 

processo, pois como afirma Dubar (1997), a identidade é um produto de sucessivas 

socializações e que para ser construída depende tanto do julgamento dos outros como das 

próprias orientações e autodefinições. 

 

5.5 Os saberes mobilizados pelo professor-formador e seus reflexos na prática 

pedagógica dos alunos-docentes 

 A construção da identidade pessoal é um processo complexo que se dá em toda 

existência do homem, na interação com o mundo e com o outro, uma vez que os indivíduos 
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agem e interagem de formas pessoais em relação ao processo de socialização e este tem 

resultados também específicos na história de vida de cada um (CARROLO, 1997). 

Considerando, portanto, que nos cursos de formação são mobilizados saberes pelos 

professores-formadores e que os mesmos são elementos estruturantes da identidade do aluno-

docente, buscamos através da análise dessa categoria verificar que saberes os alunos-docentes 

construíram em sua formação e que consideram importantes para realizar uma prática 

pedagógica significativa junto aos alunos com deficiência na sala de aula regular.  

 Examinando as narrativas percebe-se que os saberes construídos pelos alunos-docentes 

em relação à educação das pessoas com deficiência advêm em grande parte dos saberes 

mobilizados pelos professores-formadores das disciplinas específicas, o que nos permite 

inferir que os demais professores das outras disciplinas, em sua grande maioria, não estão 

tratando dessa questão, confirmando o que foi explicitado na análise de categorias anteriores. 

Essa constatação fica evidente quando vemos o relato da aluna A1 que está no 2º 

período do curso e afirma que até o momento não construiu nenhum saber que considerasse 

importante para trabalhar com os alunos com deficiência.  

 
Na verdade eu não construí aqui nenhum conhecimento que pudesse me 
ajudar com os alunos que tem deficiência, de forma clara ainda não, pois não 
houve ainda nenhuma disciplina que tratasse do assunto (A1– 2º período). 

 

Esse dado é bastante relevante, uma vez que, estando no 2º período, essa aluna já 

cursou várias disciplinas como Filosofia, Psicologia, Sociologia, História da Educação, dentre 

outras; isso nos leva a deduzir que em nenhuma dessas disciplinas foram mobilizados saberes 

considerados importantes para se trabalhar com as pessoas com deficiência, o que revela uma 

lacuna na formação desses alunos. 

Quando tentamos compreender como esses saberes têm sido mobilizados no processo 

de formação, vemos também que existe uma diferença significativa entre a formação dos 
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alunos que escolhem a habilitação em administração escolar e os alunos que optam pela 

habilitação em educação especial, o que de certa forma é previsível.  

Assim, vemos no relato da aluna A6 que está no sétimo período do curso e que fez a 

opção pela habilitação em Administração escolar, que não houve no decorrer de sua formação 

nenhuma disciplina que tratasse da educação da pessoa com deficiência, pois, como ela 

mesma afirma, a sua habilitação está mais voltada para a questão administrativa, para os 

alunos ditos normais. Na verdade, os saberes considerados importantes pela aluna A6 foram 

os construídos nas disciplinas de Avaliação e Planejamento do ensino, disciplinas essas que 

nem sequer mencionaram a questão do aluno com deficiência, como podemos verificar no 

depoimento abaixo: 

 

A disciplina sobre avaliação foi importante apesar de não ter trabalhado 
especificamente nada relacionado à deficiência, mas ela foi importante porque 
mostrou que a avaliação não é algo pronto e acabado, mas que o aluno está 
construindo ao longo do tempo. Assim, em relação ao aluno especial a gente 
tem que acompanhá-lo, saber a sua história de vida, para poder realmente 
avaliá-lo. Na disciplina Metodologia do Ensino foi dada atividades de como 
trabalhar com a criança, atividades recreativas, como trabalhar matemática 
brincando. A professora ao trabalhar com essa disciplina dizia que estas 
atividades poderiam ser realizadas com todas as crianças, bastava adaptar, 
mas ela não trabalhou especificamente a questão da deficiência. [...] Na 
verdade, na habilitação em Administração Escolar nós não tivemos nenhuma 
disciplina específica direcionada à questão da deficiência porque ainda 
estamos na grade antiga, mas os alunos que estão na grade nova já têm uma 
disciplina que se chama “Introdução ao Estudo do Excepcional”. [...] A 
habilitação em Administração Escolar fica mais voltada para a questão 
administrativa, para os alunos ditos normais, agora os alunos que cursam 
Educação Especial realmente vêem muita coisa (A6 - 7º período- 
Administração Escolar). 
 
 

Dessa forma, o que vimos no depoimento anterior nos leva a constatar que não houve 

uma preocupação da instituição em formar gestores com uma visão inclusiva, o que pode ser 

considerado um enorme equívoco, pois de acordo com Lima (2005), a liderança de uma 

escola é um dos principais fatores que determinam a sua filosofia e a sua prática. Segundo a 

Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), a administração local e a direção podem ser 
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significativas quanto a fazer com que as escolas respondam melhor às crianças com 

Necessidades Educativas Especiais, desde que a ela sejam fornecidos autonomia e 

treinamentos adequados. Assim, para uma escola se tornar inclusiva é preciso o 

comprometimento verdadeiro de sua liderança com o processo de mudança. 

No entanto, verifica-se que esse processo de formação vem se modificando, pois o 

currículo novo do curso já contempla pelo menos uma disciplina específica que trata a 

questão da deficiência como vemos no relato da aluna A6 e no da aluna A2 que está no quinto 

período da habilitação em administração escolar. No relato da aluna A2 vemos que a mesma 

considera que duas disciplinas foram importantes para se trabalhar com os alunos que têm 

deficiência, que foi Introdução ao Estudo do Excepcional e História da Educação.  

É interessante observar que a aluna A2 se comparada com a anterior que está cursando 

o sétimo período do curso (aluna A6) apresenta um discurso bem mais consistente em relação 

aos saberes relativos à educação inclusiva, o que nos leva a deduzir que talvez o fato de ter 

cursado pelo menos uma disciplina específica que trata a questão da educação das pessoas 

com deficiência possa ter possibilitado à mesma uma maior apropriação desses saberes. 

A narrativa da aluna A2 revela ainda que os professores de uma maneira ou de outra 

acabam enfatizando a questão da deficiência, até mesmo porque a presença dos surdos na sala 

de aula faz com que essas questões sejam levantadas, como vemos no depoimento abaixo: 

 

Estamos vendo a disciplina “Introdução ao Estudo do Excepcional” que 
antes não era obrigatória para a habilitação em Administração Escolar, mas 
que agora é obrigatória para as duas habilitações. Essa disciplina é importante 
para desmistificarmos muita coisa. [...] No momento estamos vendo as 
diferenças entre incluir e integrar [...] a inclusão tem mais haver com 
totalidade, exige rupturas que levem de fato a participação das pessoas com 
Necessidades Educacionais Especiais. Na disciplina “História da Educação” 
o professor trabalha com um texto mostrando como o deficiente foi visto e 
tratado ao longo da história. Quase todos os professores de uma maneira ou 
outra acabam enfatizando a questão da deficiência, até mesmo porque a 
presença dos surdos na sala de aula faz com que essas questões sejam 
levantadas (A2 – 5º período – Habilitação em Administração Escolar). 
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 O aluno A3, embora esteja fazendo a habilitação em Educação Especial, também faz 

referência ao fato da presença dos alunos surdos em sala de aula modificar os saberes 

mobilizados pelo professor-formador, que se vendo impelido pelos próprios alunos e pelo 

contexto de diversidade que se encontra dentro da sala de aula busca relacionar os 

conhecimentos que ele traz com os saberes relativos à educação das pessoas com deficiência.  

 

A cadeira que tratou da LDB, das bases legais foi muito importante. [...] 
Existem quatro cadeiras que considero decisivas para eu trabalhar com a 
pessoa com deficiência, que são primeiro a Psicologia que me mostrou como 
conhecer a criança, mas a que veio fazer a diferença foi Aquisição da 
linguagem da criança surda. A disciplina de LIBRAS, que me mostrou que 
como professor posso atuar como multiplicador do conhecimento e a História 
da Educação, que a gente trabalhou muito a questão da história da pessoa 
com deficiência. Acho que essas cadeiras foram à base, porque são mais 
específicas e são da minha área mesmo. Na verdade eu acho que se a sala é 
inclusiva, todas as disciplinas deveriam abordar a questão da deficiência e a 
maioria abordou, às vezes por vontade própria do professor, às vezes por 
imposição da própria turma. A abertura para o aluno deficiente ter acesso à 
faculdade faz com que mude o pensamento da faculdade como um todo, por 
exemplo, na disciplina Metodologia da Língua Portuguesa, os alunos 
questionaram qual seria uma metodologia para se trabalhar com alunos 
surdos, então a partir da solicitação da própria turma, a professora começou a 
trabalhar essa questão e nos levou a criar uma oficina sobre como trabalhar o 
português com o aluno surdo. Isso aconteceu por uma imposição da sala e 
levou a uma mudança na prática do professor (A3 – 5º período – Habilitação 
em Educação Especial). 

 

 Dessa forma, quando o aluno diz que a maioria dos professores abordou o assunto 

relativo à educação das pessoas com deficiência por uma imposição da turma ou por vontade 

própria, isso nos leva a compreender que o saber e o trabalho docente desses professores 

foram influenciados pela sua relação com o aluno surdo, o que os leva a ter uma maior 

preocupação em adaptar os saberes mobilizados em sua disciplina à realidade encontrada na 

sala de aula.  

Essa evidência está apoiada em Tardif (2005) na idéia de trabalho interativo, isto é, a 

marca da interação entre o professor e o seu objeto de trabalho – o aluno - com o saber 

humano que orienta a ação docente e repercute na prática e na identidade profissional, através 
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do qual o professor pode refletir sobre seus valores, suas maneiras de ensinar, suas relações na 

escola. 

Entretanto, apesar dos alunos A2 (habilitação em Administração Escolar) e A3 

(habilitação em Educação Especial) relatarem que todos os professores-formadores abordaram 

às questões referentes à educação das pessoas com deficiência, constatamos através das 

narrativas dos alunos A4 e A5 que estão no sétimo período da habilitação em educação 

especial, que nem sempre essa é uma realidade que se aplica a todo o processo de formação, 

tendo em vista que os mesmos ressaltam que as disciplinas que não são específicas pouco 

trataram do assunto, como podemos ver nos relatos abaixo: 

 

A disciplina Problema social do deficiente auditivo trás toda uma 
problemática da visão social a respeito da pessoa surda, mas não se restringe a 
essa abordagem, pois trabalha também a questão das diferenças, dos negros, 
dos índios, do multiculturalismo. Essa disciplina contribui porque aborda o 
fator humano, eu não posso olhar o deficiente pela deficiência dele, mas eu 
tenho que olhá-lo como ser humano e se há algo nele que dificulta o 
aprendizado, eu tenho que entrar com a minha formação para que ele venha se 
tornar integrado, para que ele se torne um ser participativo, ativo, mesmo 
tendo suas limitações. As outras disciplinas do curso pouco trataram dessa 
questão, por exemplo, em Metodologia do Ensino da Matemática, não foi 
trabalhado que metodologia usar com a pessoa deficiente. Didática, foi uma 
disciplina muito boa, mas não trabalhou que didática devemos ter para 
trabalhar com as pessoas deficientes (A4 – 7º período – Habilitação em 
Educação Especial). 
 
As disciplinas relacionadas à educação especial foram importantes porque 
ampliou a minha visão com relação ao trabalho com o deficiente, 
principalmente o surdo. [...] Nas outras disciplinas que não eram específicas 
eu vi muita coisa relacionada aos alunos ouvintes e nada relacionado aos 
alunos surdos. Por exemplo, na disciplina sobre Currículo eu vi muita coisa 
relacionada ao aluno ouvinte, mas eu sei que o currículo para o surdo é 
bastante diferente, então o que eu penso é que muita coisa do currículo do 
ouvinte pode ser adaptado para os alunos surdos, contudo isso não foi 
trabalhado na disciplina (A5 – 7º período – Habilitação em Educação 
Especial – Aluno surdo). 

 
  
 O discurso dos alunos A4 e A5 denota uma consciência reflexiva quanto à lacuna 

existente na sua formação inicial, percebendo a necessidade de que todas as disciplinas tratem 

da questão referente à educação da pessoa com deficiência. Em relação a essa necessidade, 
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Sant’ana (2005) destaca que os conteúdos considerados inclusivos nas disciplinas do curso de 

Pedagogia podem contribuir significativamente para modificação do pensamento e do agir 

docente. 

 Assim, diante das considerações feitas pelos alunos-docentes em relação aos saberes 

construídos em sua formação e que consideram importantes para realizar uma prática 

pedagógica significativa junto aos alunos com deficiência na sala de aula regular, chegamos a 

algumas constatações interessantes. A primeira constatação, que confirma os dados presentes 

nas análises anteriores, é a de que os saberes relativos à educação das pessoas com deficiência 

são mobilizados quase que exclusivamente nas disciplinas específicas do curso. Vemos então 

que disciplinas importantes que poderiam abordar o assunto não o fazem, o que configura 

uma enorme lacuna na formação inicial desses alunos-docentes, como evidenciamos 

anteriormente. 

 A segunda constatação é a de que um curso que se propõe a formar um pedagogo com 

habilitação em Educação Especial, enunciando que um dos seus princípios é a inclusão, não 

deve de maneira alguma priorizar em sua proposta curricular apenas os saberes relacionados à 

educação do aluno surdo, tendo em vista que a inclusão é um processo amplo, pois como 

afirma Booth (1997, p. 337 apud BRANDÃO, 2005, p. 4), “a educação inclusiva refere-se à 

redução de todas as pressões pela inclusão, e de todas as desvalorizações que os alunos 

sofrem seja com base em deficiências, rendimento escolar, religião, etnia, gênero, classe, 

estrutura familiar, estilo de vida ou sociedade”.  

Contudo, não podemos deixar de ressaltar o fato de que encontramos nos depoimentos 

de dois alunos-docentes (A2 e A3) a declaração de que quase todos os professores-formadores 

acabam enfatizando os saberes relacionados à educação da pessoa com deficiência, por 

imposição da turma ou pela própria presença dos alunos surdos em sala de aula. Apesar de 

considerarmos que essa afirmação não representa o que vimos dentro da análise dos relatos 
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dos outros alunos-docentes (A1, A4, A5 e A6), ela nos leva a constatar que: a relação com o 

aluno-docente surdo faz com que o professor-formador reflita e transforme a sua prática em 

virtude de uma necessidade real encontrada na sala de aula, ou seja, o contexto da diversidade 

exige um novo posicionamento desse profissional; segundo, uma preocupação coletiva da 

própria turma em direcionar sua formação numa perspectiva pedagógica que atenda às 

necessidades de todos, inclusive das pessoas com deficiência, o que também surge em 

conseqüência da relação dos mesmos com os alunos surdos na sala de aula regular. 

 Portanto, o que encontramos no discurso da maioria dos alunos-docentes nos leva a 

confirmar nossas análises anteriores de que os saberes mobilizados pelos professores-

formadores pouco têm contribuído no sentido de construir uma identidade docente inclusiva. 

 

5.6 A concepção do aluno-docente acerca da educação das pessoas com deficiência 

 Nóvoa (1995) afirma que o processo identitário dos professores está relacionado à 

adesão de princípios e valores, à adoção de projetos, englobando atitudes e crenças sobre os 

educandos no momento de escolha da maneira de agir, na qual decisões estão relacionadas ao 

profissional e pessoal e à autoconsciência, como um processo de reflexão de sua própria 

profissão docente.  

 Essa referência deixa claro que a identidade do professor engloba também atitudes e 

crenças em relação aos educandos, o que nos leva a considerar que a crença ou a concepção 

que os alunos-docentes têm acerca das pessoas com deficiência serão determinantes na sua 

forma de agir, podendo incluí-los ou excluí-los. Portanto, compreender que identidade o 

aluno-docente está construindo no seu curso de formação inicial exige necessariamente que se 

verifique qual a sua concepção em relação à educação das pessoas com deficiência. Assim, a 

partir desse entendimento de identidade, buscamos caracterizar a concepção do aluno-docente 
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sobre a educação das pessoas com deficiência, se essa concepção se situava numa perspectiva 

inclusiva, integradora ou excludente. 

 Através das narrativas, percebe-se que os alunos-docentes, sujeitos da pesquisa, 

demonstram percepções diferentes em relação à educação das pessoas com deficiência, dessa 

forma, pudemos constatar que os alunos A1 e A4 apresentam concepções segregadoras, 

enquanto A2, A3, A5 e A6 evidenciaram concepções norteadas pelos princípios da educação 

inclusiva. 

 

Concepção Segregadora 

 A análise do relato da aluna A1 nos permite facilmente perceber que estamos diante de 

uma concepção segregadora, pois, quando ela enfatiza que a pessoa com deficiência deve 

estudar em escola especial, em sala especial, com professor especial, deixa claro que essas 

pessoas devem estar segregadas, separadas da sociedade e conseqüentemente dos alunos ditos 

normais, sob a justificativa de que a sua condição especial exige também um atendimento 

especial. É interessante ressaltar que os princípios segregadores que embasam sua concepção 

foram os mesmos que fizeram com que durante muito tempo as deficiências dos sujeitos 

servissem para justificar a quase inexistência do direito ao convívio e à participação ativa na 

sociedade, relegando-os a uma condição de segregação frente ao restante da população, 

legitimando a exclusão desses alunos do ensino regular (RECHICO e FREITAS, 2005). 

 
Eu acho que o ideal é que essas crianças com deficiência tivessem a salinha 
deles numa escola especial, com um professor especial. Essa criança necessita 
de uma maior atenção e numa sala de aula com crianças normais é muito 
complicado, porque essas crianças especiais são violentas e muito trabalhosas. 
[...] por exemplo, a criança portadora de deficiência física, ela não pode estar 
numa sala de aula normal como os outros, porque tudo vai ser diferente, então 
eu acho que tem que ser especial em tudo. [...] eu acho que eles não 
conseguem aprender, acho que eles só conseguem quando tem uma 
deficiência muito mínima que não vai prejudicar muito, se for uma deficiência 
física tudo bem, mas se for mental, auditiva complica muito (A1 – 2º 
período). 

 



 127 

 Entendemos que rotular as crianças que têm deficiência como violentas, trabalhosas e 

que não conseguem aprender, reafirma a concepção segregadora da aluna A1, evidenciando 

que a mesma culpabiliza-as pelo seu fracasso, como se elas fossem as causadoras do problema 

e as responsáveis solitárias por seu insucesso. Segundo Mittler (2003), quando a deficiência é 

vista como um problema ou um defeito, e se assume que a origem das dificuldades está 

localizada na pessoa com deficiência, não se assume que a escola precisa mudar para 

acomodar ou para responder a uma maior gama de diversidade. 

Essa concepção segregadora também está presente no relato do aluno-docente A4, o 

que se confirma quando esse propõe que as pessoas com deficiência deveriam estudar em 

escolas especiais, segregadas ou separadas em instituições especializadas. Um dos 

argumentos apresentados por ele para justificar essa segregação seria o fato de que nas escolas 

especiais todos seriam iguais, e ninguém iria se sentir diferente; no entanto, a negação das 

diferenças reflete um pensamento excludente, tendo em vista que a inclusão propõe 

justamente o contrário, ou seja, o reconhecimento das diferenças. Como ele relata: 

 
Fala-se em inclusão, mas acho que deveria ter escola especial para essas 
pessoas, porque elas estariam no grupo delas, onde de fato todos seriam 
iguais. Acho que todos teriam maior facilidade de se aceitar, porque um é 
Síndrome de Down o outro tem paralisia cerebral, então ninguém iria se sentir 
diferente. O professor também teria uma maior atenção com esse aluno e teria 
todo um preparo direcionado a ele. Já numa escola inclusiva o professor não 
está preparado para trabalhar com essas diferenças, por exemplo, ele vai 
trabalhar um conteúdo com aqueles alunos ditos normais e os deficientes não 
vão acompanhar e com certeza vai haver uma defasagem em relação aos 
demais. [...] Em relação ao surdo há uma diferença, pois tendo um intérprete, 
ele consegue se desenvolver intelectualmente de igual para igual, então eu 
acho que ele pode estar incluído no sistema regular de ensino, já uma pessoa 
que tem paralisia cerebral ou principalmente um deficiente mental, fica difícil 
(A4 - 7º período – Habilitação em Educação Especial). 

 

De acordo com Mader (1996), no paradigma da inclusão a diferença é considerada 

como algo inerente à relação entre os seres humanos, portanto, cada vez mais a diversidade 

está sendo vista como algo natural. Contudo, é interessante destacar que A4 considera que o 
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aluno surdo poderia estar incluído numa escola regular, o que nos leva a deduzir que talvez o 

fato desse aluno-docente conviver com alunos surdos em sua sala de aula faça com que o 

mesmo reconheça e perceba as potencialidades dos mesmos, o que de certa forma contribui 

para que ele tenha essa visão. 

  

Concepção Inclusiva 

Como foi explicitado anteriormente, encontramos no conjunto das narrativas dos 

alunos A2, A3, A5 e A6 uma homogeneidade no que se refere à concepção sobre a educação 

das pessoas com deficiência, ficando evidente que todos estão norteados por princípios 

inclusivos, como poderemos identificar inicialmente no relato da aluna A2.  

 

Eu acho que não devemos segregar, tirar da nossa vista, esconder. Acho que a 
escola especial não é uma boa idéia, separar não é legal, até porque nós vamos 
conviver com essas pessoas no dia a dia. O mais certo seria que eles 
estivessem incluídos na sala de aula regular e que houvesse todo uma aparato, 
todo um preparo do professor e da escola como um todo, isso significa que 
desde a pessoa que fica no portão da escola até à direção, todos deveriam estar 
envolvidos no processo. O processo é amplo e deve envolver também a 
sociedade, que deve se adaptar para receber essas pessoas. O que acho errado 
é simplesmente matricular porque está na lei e deixar o aluno no canto da sala 
como se estivesse apenas fazendo parte do cenário. [...] a gente vê que 
qualquer pessoa pode ter uma criança deficiente, e se ela nascer eu vou dizer 
não, eu não quero. Eu mudei essa visão de olhar as pessoas com pena, por 
exemplo, achar que o surdo é um coitadinho, como se eles fossem inferiores. 
Minha visão mudou muito (A2 – 5º período – Habilitação em 
Administração Escolar). 

 

Assim, é possível perceber que essa aluna apresenta uma concepção inclusiva, o que 

fica evidente não só pelo fato de considerar que as pessoas com deficiência devem estar na 

sala de aula regular e que segregar em escolas especiais não é o ideal, mas também por 

explicitar a necessidade de uma preparação da escola e da sociedade para receber essa pessoa. 

Como afirma Sassaki (2003), a inclusão social pode ser entendida como o processo pelo qual 
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a sociedade se adapta para poder incluir em seus sistemas sociais gerais, pessoas com 

necessidades especiais e estas se preparam para assumir seu papel na sociedade. 

Semelhantemente ao discurso anterior, o aluno-docente A3 também considera a 

inclusão positiva, no entanto, evidencia a necessidade da escola respeitar e aceitar as 

diferenças, não só dos deficientes, mas também dos ditos normais. Ao fazer referência à 

necessidade de respeitar as diferenças, esse aluno reconhece que essas diferenças existem e 

que elas não são apenas inerentes aos alunos que apresentam alguma deficiência. O 

depoimento abaixo ilustra essa compreensão: 

 
Eu vejo a inclusão de forma positiva, desde que haja um bom trabalho e uma 
boa conscientização dos professores. [...] Na verdade para que essa inclusão 
aconteça de fato, é necessário que a escola respeite as diferenças de cada um, 
tanto do deficiente, como dos não deficientes, aqueles ditos normais, esse 
respeito deveria vir de toda a direção, a partir do envolvimento educacional. 
Todos devem se sentir bem-vindos na escola independente de suas diferenças. 
[...] Acho que não é somente aceitar, mas aceitar aceitando as diferenças e 
para que você possa aceitar as diferenças é importante conhecê-las, saber 
identificá-las e valorizá-las (A3 – 5º período – Habilitação em Educação 
Especial). 
 
 

  Essa perspectiva de reconhecimento das diferenças nos remete aos princípios da 

inclusão como aceitação das diferenças individuais, a valorização de cada pessoa e a 

convivência dentro da diversidade humana (SASSAKI, 2003).  

Caminhando na mesma direção dos alunos-docentes anteriores, vemos que o discurso 

de A6 revela uma concepção inclusiva e aponta para a necessidade de preparo do professor 

para tratar das questões referentes à inclusão. Sobre essa necessidade de formação, Sénéchal 

de Goffredo (1999) afirma que a inclusão exige uma reforma na formação de professores, que 

precisam aprender a identificar e atender às necessidades de todos os alunos portadores ou 

não de deficiência. 

 

Acho que inclusão é benéfica porque assim a pessoa com deficiência vai ter 
maiores oportunidades e a gente vai tentar incluí-la na sociedade, mas o 
professor tem que estar capacitado para poder também ajudar nessa inclusão, 
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pois muitas vezes esse aluno está apenas inserido e fica num canto da sala 
sem realmente estar incluso (A6 - 7º período- Administração Escolar). 

 

 A distinção entre inserção e inclusão, apresentada pela aluna-docente A6, é bastante 

pertinente, uma vez que o fato de estar inserido numa sala de aula regular não significa estar 

de fato incluso. A inclusão, segundo Stainback e Stainback (1999), extrapola a mera inserção 

física daqueles que apresentam necessidades especiais em ambientes comuns de ensino, mas 

envolve a revisão de concepções e paradigmas, o respeito às potencialidades e diferenças de 

cada aluno, assim como o atendimento de suas necessidades. 

O aluno A5, que é surdo, destaca que a inclusão é para todos, ou seja, qualquer pessoa, 

com qualquer tipo de deficiência, pode beneficiar-se de uma educação inclusiva. Esse é sem 

dúvida um dos pressupostos da educação inclusiva, já que como afirma a Declaração de 

Salamanca (1994), o princípio da inclusão consiste no reconhecimento de se caminhar rumo à 

escola para todos, um lugar que inclua todos os alunos e celebre as diferenças. 

Por outro lado, quando se trata da educação do surdo, esse aluno apresenta um 

posicionamento diferente, se colocando ora a favor da inclusão ora a favor da segregação 

institucional. Isso denota primeiramente o seu descontentamento com a atuação do professor 

na sala de aula regular, uma vez que ele afirma que na sala especial “o professor explica 

várias vezes até o surdo entender”, apoio esse que talvez ele não tenha recebido na sala de 

aula regular. Portanto, quando ele afirma que a sala inclusiva às vezes é boa e às vezes é ruim, 

ele deixa explícita a idéia de que a inclusão é boa quando o professor está preparado, ou seja, 

quando esse professor e os alunos sabem se comunicar com ele através da Língua de Sinais. 

Poderíamos dizer então que a concepção desse aluno encontra-se ora norteada por princípios 

inclusivos, ora norteada por princípios segregadores, como podemos ver abaixo: 

 

Eu acho que a inclusão pode ser para qualquer pessoa, qualquer pessoa pode 
participar, o deficiente físico, o cego, o surdo, mental, os quatro. Eles podem 
estudar normalmente na sala regular, o problema maior é em relação ao surdo, 
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porque ele tem duas línguas, ele usa a LIBRAS e o português na modalidade 
escrita, então a sala regular não está preparada para aceitar o surdo com uma 
metodologia bilíngüe, porque o surdo é bilíngüe. Então é importante ter uma 
sala especial só para os surdos e o professor que sabe língua de sinais e o 
português na questão escrita, ou, se a sala for inclusiva precisa ter um 
intérprete, interpretando o que o professor fala, porque aí o surdo 
compreende. A sala inclusiva às vezes é boa, mas às vezes é ruim, ela é boa 
quando há trocas entre os surdos e ouvintes na língua do surdo, mas é ruim 
quando o professor e os alunos não sabem a LIBRAS. Na sala especial não, 
existe uma apoio maior do professor, ele explica, se não entendeu ele explica 
várias vezes, então facilita a aprendizagem do surdo. É importante então que 
no primário e no fundamental tenha uma sala só para surdos e aí depois ele 
pode ir para uma escola inclusiva e para uma universidade inclusiva (A5 - 7º 
período – Habilitação em Educação Especial). 

 
 

Diante dessa análise, podemos afirmar que a grande maioria dos alunos-docentes 

pesquisados apresenta concepções inclusivas, isto é, há um consenso de que a inclusão é o 

melhor caminho para garantir o direito a uma educação de qualidade para todas as pessoas 

que têm algum tipo de deficiência. Afirmamos, portanto, que a identidade revelada na 

concepção dos alunos-docentes sobre a educação da pessoa com deficiência, nesse estudo, 

pode ser entendida como uma identidade que se encontra em processo de construção pautada 

em princípios inclusivos. Entretanto, surge a seguinte questão: se os saberes mobilizados 

pelos professores-formadores pouco têm contribuído para a construção de uma identidade 

docente inclusiva, como vimos na análise da categoria anterior, qual fator tem possibilitado 

essa construção? 

É nessa direção que caminhamos para a análise da categoria enunciada abaixo, onde 

pretendemos compreender de que forma a relação entre os alunos-docentes ouvintes e os 

alunos-docentes surdos tem contribuído para a construção dessa identidade. 

 

5.7 A marcas da relação entre os alunos-ouvintes e alunos-surdos na construção da 

identidade 

Dubar (1997) afirma que a identidade é um produto de sucessivas socializações, 

portanto, a construção da identidade corresponde ao processo de comunicação ou de 
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socialização que a produz, enquanto 

  

resultado simultaneamente estável e provisório, individual e coletivo, 
subjetivo e objetivo, biográfico e estrutural dos diversos processos de 
socialização (grifo meu) que em conjunto constroem os indivíduos e 
definem as instituições (p. 105).  

 

 Se a identidade é construída através dos diversos processos de socialização, como 

esclarece o autor, não podemos restringir essa construção apenas à relação do aluno-docente 

com os saberes do professor-formador, tendo em vista que em sua formação esse aluno 

também se socializa com outros sujeitos, dentre esses, com os colegas surdos em sala de aula 

regular. Portanto, na análise dessa categoria buscaremos verificar em que medida a relação 

entre os alunos surdos e os alunos ouvintes tem provocado mudanças de concepções a 

respeito da deficiência e se essas mudanças têm contribuído para a construção de uma 

identidade docente inclusiva. Levantamos então a seguinte questão: a sua concepção a 

respeito da pessoa com deficiência mudou, ou seja, quando você entrou no curso de formação 

o que você pensava a respeito da pessoa com deficiência e o que você pensa agora? O que 

contribuiu para essa mudança? 

 Assim, podemos observar no discurso da aluna A2 que a pessoa com deficiência, no 

caso o surdo, era visto por ela como alguém incapaz, sem condições de aprender, restando-lhe 

apenas atendimento clínico. Vemos, portanto, a negação, ou desvalorização da pessoa em 

detrimento de sua deficiência. Entretanto, percebe-se que a partir do momento que se 

estabelece a relação entre os dois sujeitos (aluno-ouvinte e aluno-surdo) essa concepção sofre 

transformações, pois conforme a aluna afirma, a partir do momento que os conheceu, ela 

passou a ver que eles tinham uma vida comum como qualquer pessoa.  

 
Quando começamos a conviver com os surdos na sala de aula todos achavam 
que eles iriam atrapalhar agente, mas depois vimos que a presença deles era 
importante. [...] no primeiro dia de aula eles contaram a história deles, de 
como ficaram surdos, de como foi o processo de aprendizado. [...] Eu achava 
que todas as pessoas deficientes tinham retardo mental, que não adiantava ir 
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para a escola, porque eles não tinham condições de aprender e que o que se 
podia fazer era um trabalho de Psicoterapia, terapia ocupacional, mas escola 
não. Eu estudei numa escola onde tinham alunos surdos e a maioria achava 
que os surdos eram doidos. [...] eu acho que essa visão minha mudou logo no 
início quando eu entrei na faculdade e comecei a conviver com os surdos, 
percebi então que eles tinham uma vida comum como de qualquer pessoa, que 
se casavam, que trabalhavam, que tinham filhos. Acho que o que mais 
contribuiu para que essa visão mudasse foi à convivência com os colegas 
surdos, pois uma coisa é o professor falar, ler texto e outra coisa é a gente 
conviver no dia a dia, lado a lado (A2 – 5º período – Habilitação em 
Administração Escolar). 

 

 É interessante ressaltar também que a aluna A2 destaca que essa convivência com os 

surdos teve um peso muito maior na sua mudança de concepção, do que os saberes trazidos 

pelo professor-formador. Isso nos leva a afirmar que à medida que se estabeleceu a interação 

entre os sujeitos, o outro, aquele considerado como “diferente” ou patológico, passa a não ser 

visto mais como desviante, mas a deficiência passa a ser entendida como algo comum. Esse 

fato confirma o que nos diz Goffman (1982, p. 47 apud CARVALHO, 2005, p. 45): 

 

Mais do que estabelecer laços de solidariedade entre pessoas com deficiências 
e pessoas “normais” a partir da convivência vejo, nas relações que se 
estabeleçam, a possibilidade de que se integrem, de modo à romper a 
ambivalência existente na vinculação do indivíduo com sua categoria 
estigmatizada. 
 
 

 Essa mudança de concepção também está presente no relato do aluno A4; no entanto, 

vemos que essa convivência, mais do que produzir transformações em sua concepção, 

produziu também mudanças na própria trajetória acadêmica do aluno, tendo em vista que o 

mesmo redirecionou a sua formação, transferindo da habilitação em administração escolar 

para educação especial. Constatamos que além da mudança de concepção, essa relação 

estabelecida produziu uma indignação diante da situação vivida pelas pessoas que têm 

deficiência e diante daqueles que promovem a exclusão. Entretanto, da mesma forma que a 

aluna A2, o referido aluno não atribui essa mudança de concepção ao seu processo de 
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formação, mas confirma que a convivência com os surdos foi a grande responsável por essa 

transformação. Essa influência pode ser verificada no relato do aluno: 

 

Eu mudei da Habilitação em Administração escolar para habilitação em 
Educação Especial, mudança que aconteceu em virtude da própria 
convivência com os colegas surdos dentro da sala de aula. Foi o fato de ter 
encontrado na sala de aula 10 colegas surdos, que mexeu comigo, pois eu 
nunca tinha estudado com pessoas surdas. Eu os via como pessoas que tinham 
pouca capacidade de alcançar um objetivo, como retardados mentais e hoje eu 
me sinto angustiado para melhorar a condição deles. Então eu penso qual vai 
ser o meu discurso frente a essas pessoas que não querem mudar, frente 
àqueles que excluem, eu quero me permitir a mudar para também ajudar a 
mudar. Foi à convivência com eles que me fez redirecionar o meu caminho e 
mudar a minha concepção e não os conhecimentos que adquiri aqui na 
faculdade (A4 – 7º período – Habilitação em Educação Especial). 

 

 

 No relato da aluna A6 percebemos ainda que a convivência com os colegas surdos, 

além de promover a socialização, produziu também uma visão menos preconceituosa em 

relação às pessoas com deficiência, confirmando o que nos diz Martins (2004), que os alunos 

não deficientes convivendo num ambiente em que a heterogeneidade é percebida como um 

fator comum crescerão com uma visão menos preconceituosa sobre tais pessoas, assim como 

mais realista sobre a vida e sobre a diversidade humana. 

 

A minha formação só veio acrescentar o que eu já sabia a respeito das pessoas 
com deficiência, porque eu tinha um amigo surdo que convivia com a gente e 
tive também colegas surdos aqui na faculdade. A convivência com os surdos 
aqui na faculdade me fez ter uma visão menos preconceituosa, e me fez 
perceber também que eles são iguais a nós e que tem apenas uma deficiência, 
por exemplo, antes eu passava na sala e não falava com eles, pois tinha certo 
receio, depois eu já comecei a falar e a socializar melhor com eles e a 
entender melhor às diferenças (A6 - 7º período- Administração Escolar). 

 

O aluno-docente A3 é o único dentre os narradores que faz referência aos saberes 

construídos na sua prática profissional, aos saberes pedagógicos construídos em sua formação 

e aos saberes construídos na relação com os surdos, como importantes para a construção de 

sua concepção em relação à pessoa com deficiência. Isso corrobora o que diz Tardif (2005) a 
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respeito dos saberes dos professores, afirmando que eles provêm de várias fontes, podendo vir 

da família do professor, da escola que o formou, da sua cultura pessoal, da universidade, 

outros ainda provêm dos pares e até mesmo dos cursos de reciclagem. 

Contudo, vemos que os saberes pedagógicos construídos na sua formação inicial 

foram importantes na compreensão de que a inclusão não corresponde somente à eliminação 

de barreiras físicas, fazendo-se necessária também a preparação do professor. Essa 

compreensão parece ter repercutido também na mudança de sua postura como profissional, no 

sentido de que o mesmo se percebeu como um profissional que pode possibilitar um 

aprendizado melhor para as pessoas com deficiência. Entretanto, a relação com os colegas 

surdos possibilitou a ele o reconhecimento das potencialidades dos mesmos, mas também das 

diferenças que são inerentes a todo ser humano. 

 
Eu já vim para a faculdade com o objetivo de educação dos surdos, pois eu já 
tinha experiência com surdos, pois eu sou intérprete na minha igreja. Eu tinha 
a experiência, mas não tinha a visão pedagógica, essa eu adquiri aqui na 
faculdade. Antes eu achava que uma criança com Síndrome de Down não 
tinha capacidade de aprender, que para receber uma criança cadeirante era 
necessário apenas colocar rampa na escola, mas eu não pensava que a 
inclusão exigia também uma capacitação e conscientização do profissional 
que estava atuando com aquela criança. [...] Então essa visão de o aluno como 
um ser pensante é o mais importante. Um exemplo disso, é que eu trabalho 
num laboratório de informática onde tem pessoas com várias deficiências, e 
hoje quando eu entro no laboratório, depois da bagagem acadêmica a minha 
visão já é de como melhorar o aprendizado deles. Na verdade eu acho que a 
concepção que tenho hoje veio da união de vários saberes, eu já vim de uma 
influência do meu trabalho com os surdos na igreja, mas a partir da entrada na 
faculdade eu adquiri saberes pedagógicos e o meu relacionamento com as 
pessoas surdas foi muito importante, porque eu vi que os surdos são iguais aos 
ouvintes, na questão das capacidades, mas que tem suas diferenças, cada um 
de nós temos as nossas diferenças (A3 – 5º período – Habilitação em 
Educação Especial). 

 
 

No caso da aluna A1, as referências pessoais constituem o elemento norteador de sua 

concepção, tendo em vista que as experiências com a irmã que tem deficiência múltipla foram 

decisivas na sua forma de pensar as questões relativas à deficiência. Percebe-se que a 

concepção construída é paternalista, permeada de sentimentos de comiseração em relação à 
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pessoa com deficiência. Parece-nos que essas referências foram tão significativas que nem 

mesmo os saberes adquiridos nos cursos de formação ou a convivência com os alunos surdos 

foram suficientemente importantes a ponto de romper com esses valores, como podemos 

constatar no relato abaixo:  

 
Eu não mudei a minha forma de pensar a respeito dos deficientes, até porque 
eu já tinha uma visão, pois eu tenho uma irmã que tem deficiência múltipla, 
ela tem deficiência auditiva, mental e visual e eu sofro com isso, porque por 
mais que a gente trabalhe as crianças zombam, tem a questão da violência, 
essa criança não tem auto-proteção, então eu acho que é muito difícil. Acho 
que essas crianças precisam de mais carinho e atenção, talvez seja até um 
erro, porque a professora da minha irmã diz que eu a protegia demais, que eu 
até a prejudicava (A1- 2º período). 

 

 A análise das narrativas, portanto, nos leva a compreender que os saberes mobilizados 

na formação tiveram um impacto pequeno no que se refere à mudança de concepção em 

relação à pessoa com deficiência. Essa evidência nos conduz ao que diz Tardif (2005) a 

respeito da formação universitária que trata os alunos como espíritos virgens e não levam em 

consideração suas concepções e suas crenças. Nesse sentido, o autor esclarece que os alunos 

terminam o curso de formação sem terem sido abalados em suas crenças, crenças essas que 

vão reatualizar no momento de aprenderem a profissão na prática. 

 Entretanto, apesar de verificar que os saberes mobilizados na formação tiveram pouco 

impacto sobre a mudança de concepção dos alunos-docentes, deve reconhecer-se que o 

contato ou o convívio, em sala de aula, dos alunos-docentes com os alunos surdos possibilitou 

na maioria dos casos a oportunidade de construção de uma concepção menos excludente, 

desenvolvendo uma maior capacidade de aceitação das diferenças.  

 Em relação a esse convívio, Stainback e Stainback (1999) afirmam que o ensino 

inclusivo proporciona aos alunos com deficiência e sem deficiência, e aos professores, o 

aprendizado da interação no mundo real e consideram o valor social da igualdade, a aceitação 

e o respeito pelas diferenças, as razões mais significativas do processo inclusivo. 
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Constatamos, portanto, que as experiências vividas em sala de aula com os colegas surdos 

abalaram as crenças, as certezas e as representações que os mesmos tinham a respeito das 

pessoas com deficiência, contribuindo assim para a construção de uma identidade mais 

inclusiva. 
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 Este estudo teve como objetivo buscar compreender como tem se dado o processo de 

construção da identidade do aluno-docente no curso de formação inicial, a partir dos saberes 

docentes do professor-formador. Dessa forma, os saberes que os professores-formadores 

mobilizam no curso de formação em Pedagogia e os traços de identidade que esses saberes 

proporcionam ao aluno desenvolverem foram os principais elementos para a realização dessa 

análise.  

 Nessa perspectiva, procuramos basear as nossas análises tomando como referência o 

conceito de identidade como um processo mutável e dinâmico resultante das múltiplas 

relações estabelecidas pelo sujeito e seus socializadores ao longo de sua trajetória de vida. 

Com base nesse entendimento, a concepção da pesquisa e seu desenvolvimento pautaram-se 

na idéia de que a construção de uma identidade pode ser compreendida por meio do 

dispositivo de formação (análise de conteúdos e atividades de formação), do processo 

identitário biográfico (representações e percepções individuais relacionadas à formação, 

experiências vividas e projeção de si na carreira) e do processo relacional (objetivos de 

formação e de avaliação do perfil profissional dos candidatos). 

 Nessa dimensão, buscamos inicialmente compreender que concepção os professores-

formadores tinham a respeito da educação da pessoa com deficiência, partindo do 

entendimento de que os saberes mobilizados pelos mesmos estão impregnados também de 

suas concepções.  

A pesquisa mostrou que, de maneira geral, a grande maioria dos professores-

formadores ainda apresenta uma concepção integradora em relação à educação da pessoa com 
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deficiência, o que se evidencia pela crença muito presente de que o problema está centrado na 

pessoa com deficiência e não na escola ou no sistema de ensino que não tem garantido aos 

mesmos uma educação de qualidade. É fato que não vimos presente no discurso de nenhum 

desses professores-formadores a discussão sobre os mecanismos excludentes existentes no 

processo educacional brasileiro, mecanismos esses que continuam segregando não só as 

pessoas com deficiência, mas todos aqueles que não se encaixam no padrão de 

homogeneidade estabelecido pela escola. Esse comportamento vem confirmar como a 

concepção desses professores-formadores em relação à pessoa com deficiência se reflete na 

sua prática pedagógica. 

Ao analisar a prática pedagógica do professor-formador, pudemos perceber em alguns 

casos a grande resistência dos mesmos em receber os alunos surdos nas suas salas de aula, 

revelando que as expectativas desses professores em relação às pessoas com deficiência 

continuam sendo muito pautadas por valores excludentes, evidenciando o quanto é marcante 

no imaginário desses educadores que o insucesso do aluno está relacionado à sua 

incapacidade para aprender ou à sua deficiência.  

Os comentários emitidos por alguns professores-formadores explicitaram as 

dificuldades em lidar com as diferenças, o que fez com que os mesmos tentassem mascará-las, 

acreditando que esse seria o melhor caminho para “aceitar” esse aluno em sala de aula. Em 

contrapartida vimos alguns poucos professores que realmente têm construído junto aos alunos 

surdos uma prática pedagógica inclusiva, que assume as diferenças e as utilizam como recurso 

para o crescimento do grupo. 

Podemos perceber que as representações explicitadas pela maior parte dos professores-

formadores traduzem concepções ainda excludentes, confirmando os dados presentes na 

análise da categoria anterior, uma vez que se pautam ainda numa tendência de educação 

tradicional e conservadora, onde as diferenças são negadas e rejeitadas.  
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 No que se refere aos saberes mobilizados pelos professores-formadores, observou-se 

que a abordagem das questões relacionadas à deficiência está de maneira quase que unânime 

presente apenas nos saberes mobilizados por aqueles educadores que trabalham com 

disciplinas específicas relacionadas à educação especial. Os demais professores justificam a 

ausência dessa temática alegando que não faz parte do conteúdo de sua disciplina, ou que não 

tiveram formação para trabalhar com conteúdos relacionados à educação da pessoa com 

deficiência. 

Por outro lado, constatamos também que os professores-formadores das disciplinas 

específicas quando abordam o assunto geralmente não levam o aluno a construir uma 

consciência crítica a respeito das diferenças, pois como já se enfatizou, esses professores 

geralmente trabalham no sentido apenas de sensibilizar o aluno-docente para a necessidade de 

tolerância e respeito para com as pessoas que têm deficiência. Silva (2000) questiona esse tipo 

de estratégia utilizada por esses professores-formadores e chama atenção para o fato de que é 

necessário mostrar que a identidade, tal como a diferença, é fabricada no contexto de relações 

culturais e sociais, e está em estreita conexão com as relações de poder. Portanto, para o autor, 

esse tipo de abordagem deixa de questionar as relações de poder que produzem a identidade e 

a diferença, produzindo como resultado novas dicotomias, como a do dominante tolerante e a 

do dominado tolerado ou a da identidade hegemônica mais benevolente e da identidade 

subalterna mais respeitada. 

A síntese das análises nos possibilita responder à questão inicial de nossa pesquisa: 

será que os saberes mobilizados pelo professor-formador têm contribuído para se construir 

uma identidade docente inclusiva? Poderíamos afirmar que percebemos a irrelevância desta 

contribuição, já que os resultados alcançados nos revelam que os professores-formadores, em 

sua maioria, apresentam concepções integradoras, realizam uma prática pedagógica 
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excludente, não mobilizam saberes relacionados à educação da pessoa com deficiência, ou 

quando mobilizam, não o fazem sob uma perspectiva inclusiva. 

Entretanto, quando voltamos a nossa análise ou o nosso olhar para o aluno-docente, 

encontramos uma identidade construída pautada em princípios inclusivos. Noutras palavras, 

poderíamos dizer que esses alunos, em sua grande maioria, apresentam concepções inclusivas, 

o que fica evidente não só pelo fato de considerar que as pessoas com deficiência devem estar 

na sala de aula regular, mas também por fazer referência à importância de se respeitar as 

diferenças e fazer com que todos se sintam bem vindos na escola. 

Outro aspecto presente na maioria dos discursos diz respeito à necessidade de 

preparação da escola e da formação do professor para receber esse aluno com deficiência, 

ficando evidente que o aluno-docente consegue fazer uma clara distinção entre “inserção e 

inclusão”. Ou seja, eles expressam um amplo “consenso” de que é inconcebível que o aluno 

com deficiência esteja matriculado na escola regular como se estivesse apenas fazendo parte 

do cenário, sem efetivamente estar incluso. 

Observou-se, ainda, que os saberes mobilizados pelos professores-formadores ao 

longo do curso tiveram pouco impacto sobre a mudança de concepção construída pelos 

alunos-docentes em relação à educação das pessoas com deficiência. Segundo eles, a 

mudança na forma de ver a pessoa com deficiência não foi proveniente dos saberes teóricos 

construídos em sua formação, mas da relação estabelecida com os colegas surdos em sala de 

aula regular, na Universidade.  

Constatamos, portanto, que as experiências vividas em sala de aula com os colegas 

surdos abalaram as crenças, as certezas e as representações que os mesmos tinham a respeito 

das pessoas com deficiência, contribuindo assim para a construção de uma identidade mais 

inclusiva. Essa conclusão nos direciona para dois aspectos que consideramos peculiares nessa 
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pesquisa e que esperamos poder subsidiar as discussões a respeito da formação de professores 

para a educação inclusiva. 

O primeiro aspecto que queremos destacar é a importância da inclusão do aluno com 

deficiência nas Universidades, nos cursos de formação de professores. O significado dessa 

inclusão vai muito além de garantir o acesso dos mesmos à educação superior, mas implica 

num reconhecimento do significado simbólico que essa inclusão tem para a construção da 

identidade profissional do aluno-docente, à medida que as relações estabelecidas entre esses 

sujeitos ampliam a visão dos mesmos a respeito da pessoa com deficiência, desconstruindo 

estigmas, quebrando preconceitos, removendo barreiras e finalmente contribuindo para a 

formação de professores com uma visão mais inclusiva. Podemos afirmar de forma 

contundente que garantir a inclusão dos alunos com deficiência nas Universidades é 

possibilitar também a construção de uma identidade docente inclusiva. 

Outro aspecto que queremos destacar é o fato de que a formação inicial pode ser um 

lócus privilegiado para o desenvolvimento integrado de saberes, de formas de atuar na 

docência, e de desenvolvimento de uma identidade profissional inclusiva, e que a natureza dos 

saberes docentes do professor-formador pode ser uma via pertinente para pensarmos na 

construção dessa identidade. Portanto, é urgente que se revejam os saberes dos professores-

formadores em relação à educação das pessoas com deficiência, o que significa que a 

construção de uma identidade docente inclusiva passa necessariamente pela reconstrução ou 

redefinição dos saberes do professor-formador. 

A construção de uma identidade inclusiva vai exigir, por exemplo, que o professor-

formador faça na sua disciplina interfaces com os saberes relativos à educação da pessoa com 

deficiência. Acreditamos que esse entrelaçamento de saberes poderia ser positivo, se todos os 

professores-formadores, de todas as disciplinas, abdicassem do uso exclusivo de seus 
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conteúdos e métodos e assumissem a finalidade dos cursos de formação, que é formar um 

professor comprometido com a educação de todos. 

Esse propósito está vinculado não apenas à defesa de que os cursos de formação inicial 

devem prover processos de mudanças curriculares que contribuam para que os professores 

possam aperfeiçoar as suas práticas formativas e construir uma concepção de educação 

pautada nos princípios da inclusão, mas que devemos pensar, também, na formação 

continuada dos professores-formadores, pois segundo alguns relatam, eles ainda não se 

sentem capacitados a tratar dos saberes relativos à educação especial em suas aulas, pois não 

receberam uma formação específica para isso. 

 Assim, acreditamos que as Faculdades e os departamentos de educação podem 

desenvolver importante papel na melhoria da formação do professor-formador, por meio, por 

exemplo, do oferecimento de disciplinas sobre a temática, tanto na graduação, como nos 

programas de mestrado e doutorado, fomentando a discussão a respeito da educação inclusiva 

e estimulando a pesquisa nessa área. Essa parece ser uma via que pode propiciar um 

redimensionamento nos saberes desse profissional, possibilitando a desconstrução de 

concepções excludentes e a construção de saberes pautados em valores inclusivos. 

 Por fim, nossa expectativa é que esta pesquisa sobre a construção de uma identidade 

docente inclusiva possa fornecer subsídios que possibilitem a melhoria da formação inicial de 

professores nas Universidades brasileiras, ampliando o debate acerca da formação de 

professores para uma educação inclusiva. Esperamos que os resultados obtidos nessa pesquisa 

se somem a tantos outros estudos na área da educação inclusiva e que possibilitem além da 

ampliação do conhecimento, um redirecionamento dos processos de formação, objetivando 

formar um profissional que além de possuir competências técnicas, possa contribuir para um 

processo transformador de si mesmo e da realidade em que está envolvido. 
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ANEXO 01 

QUESTIONÁRIO PARA O PERFIL DOS ALUNOS-DOCENTES 

 
Prezado (a) Aluno (a) 
 

Na condição de aluna do Mestrado em Educação da UFPE estou desenvolvendo um 

estudo sobre A construção da identidade do aluno-docente no seu processo de formação 

inicial. 

Logo com este propósito queremos solicitar sua participação no que se refere a 

responder este questionário e entregá-lo até o prazo de seis dias. É importante salientar que os 

dados serão tratados com respeito e sigilo ético. Dessa forma solicito a sua colaboração e 

agradeço sua disponibilidade, colocando-me à disposição para qualquer dúvida / conversa que 

tenham/queiram. 

Atenciosamente, 

 
Ana Flávia Teodoro de Mendonça 
Mestranda em Educação pela UFP 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Nome: _______________________________________________________ 

Idade: _________ Sexo: _________ Estado civil:__________ 

Telefone – residencial: ___________________ Celular:______________ 

E-mail_______________________________________________________ 

(A sua identificação é colocada visando um contato posterior para validação dos dados 

coletados neste questionário, em momento algum, será divulgada no trabalho). 

 

2. ESCOLARIDADE 

 

a) Formação de nível Médio 

[ ] Científico [ ] Magistério [ ] Supletivo [ ] Técnico ______ 

 

b) Formação em nível Superior: 

Curso: ______________________________________________________ 

Instituição: __________________________________________________ 

Ano de conclusão: ______________________ 
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c) Formação Profissional 

C1) Você está lecionando ou exercendo atividade pedagógica em alguma instituição de 

ensino? [ ] Sim [ ] Não. 

 Em caso positivo, especifique: 

A instituição: ______________________________________________ 

A atividade: ________________________________________________ 

Nível de ensino: [ ] Ens. Fundamental I [ ] Ens. Fundamental II [ ] Ens. Médio [ ] Ens. 

Técnico [ ] outros. 

C2) Você participou de processos de treinamento ou capacitação na área de educação 

especial? 

[ ] Sim [ ] Não  

Em caso positivo explicite em que área, período: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

C3) Em seu trabalho como professor, já teve algum aluno com deficiência (visual, auditiva, 

física, mental) em sua sala de aula regular? 

[ ] Sim [ ] Não  

 

d) Nas disciplinas oferecidas em seu curso de formação inicial foram abordados alguns 

desses temas. Assinale com um X 

• Diversidade e educação  

 Sim ( ) Não ( ) 

• Educação inclusiva 

 Sim ( ) Não ( ) 

• Necessidades educacionais especiais  

 Sim ( ) Não ( ) 

• Adaptações curriculares 

 Sim ( ) Não ( ) 

• A atenção educativa de alunos com deficiências distintas 

 Sim ( ) Não ( ) 

• Outros temas relacionados à inclusão em educação 

 Sim ( ) Não ( ) _____________________________________ 
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ANEXO 02 

MODELO DA ENTREVISTA - ALUNO-DOCENTE 

 

1. A LDB/96 afirma que “o aluno com NEE deve estar preferencialmente na rede regular de 

ensino”. O que você pensa a respeito da inserção desse aluno com deficiência na sala de aula 

regular? 

 

2. Algumas escolas alegam que a pessoa com deficiência deveria receber uma preparação 

adequada antes de ser inserida na escola regular. (Ex.: o surdo deveria freqüentar inicialmente 

uma escola especial para se preparar e somente depois que recebesse o devido preparo ser 

inserido n escola regular). Do seu pronto de vista, como escola deve trabalhar com essas 

pessoas?  

 

3. Uma das questões problemáticas para muitos dos professores do ensino regular é: como 

desenvolver uma prática pedagógica que atenda tanto aos alunos com deficiência quanto aos 

alunos ditos “normais”. Como você pensa que deveria ser essa prática pedagógica? 

 
 
4. Alguns professores alegam que não se sentem preparados para receber o aluno com 

deficiência em sala de aula regular por não terem tido uma formação específica que lhes 

possibilitassem trabalhar com os vários tipos de deficiência. Que saberes produzidos em sua 

formação inicial, você considera que poderão contribuir para uma prática pedagógica 

significativa junto aos alunos com deficiência em sala de aula regular? 

 

5. Em seu curso de formação inicial, o professor-formador trouxe saberes que provocassem 

discussões que fizeram com que você mudasse a concepção a respeito da educação das 

pessoas com deficiência? 

 

6. Que identidade você acha que construiu no curso de Pedagogia durante todos esses anos (se 

você estivesse saindo hoje como é que você se definiria ou como é que você se perceberia?)  

 

7. Que saberes construídos (que conhecimentos adquiridos) em sua formação você considera 

que foram mais importantes para a construção de sua identidade como professor? 
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ANEXO 03  

QUESTIONÁRIO PARA O PERFIL DO PROFESSOR - FORMADOR 

 
Prezado (a) Professor (a) 
 
 

Na condição de aluna do Mestrado em Educação da UFPE estou desenvolvendo um 

estudo sobre A construção da identidade do aluno-docente no seu processo de formação 

inicial. 

Logo com este propósito queremos solicitar sua participação no que se refere a 

responder este questionário e entregá-lo até o prazo de seis dias. É importante salientar que os 

dados serão tratados com respeito e sigilo ético. Dessa forma solicito a sua colaboração e 

agradeço sua disponibilidade, colocando-me à disposição para qualquer dúvida / conversa que 

tenham/queiram. 

Atenciosamente, 

 
Ana Flávia Teodoro de Mendonça 

Mestranda em Educação pela UFPE 
 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome:_______________________________________________________ 

Idade: _________ Sexo: _________ Estado civil:__________ 

Telefone – residencial: ___________________ Celular:______________ 

E-mail: ___________________________________________ 

(A sua identificação é colocada visando um contato posterior para validação dos dados 

coletados neste questionário, em momento algum, será divulgada no trabalho). 

 

2. ESCOLARIDADE 

 

a) Formação de nível Médio 

[ ] Científico [ ] Magistério [ ] Supletivo [ ] Técnico em 

 

b) Formação em nível Superior: 
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Curso: ______________________________________________________ 

Instituição: __________________________________________________ 

Ano de conclusão: ______________________ 

 

c) Pós-graduação: ( ) especialização em: _________________ 

 ( ) Mestrado em: ____________________ 

 ( ) Doutorado em: ___________________ 

 

d) Você participou de processos de treinamento ou capacitação na área de educação especial? 

[ ] Sim [ ] Não Em caso positivo explicite em que área, período: 

___________________________________________________________________________ 
 
 

3. EXERCÍCIO PROFISSIONAL  

 

a) Instituição de ensino superior que leciona: ______________________________________ 

b) Disciplina (s) que atualmente leciona na instituição? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

c) Na disciplina que você leciona atualmente no curso de Pedagogia foram abordados alguns 

desses temas. Assinale com um X 

• Diversidade e educação  

 Sim ( ) Não ( ) 

• Educação inclusiva 

 Sim ( ) Não ( ) 

• Necessidades educacionais especiais  

 Sim ( ) Não ( ) 

• Adaptações curriculares 

 Sim ( ) Não ( ) 

• A atenção educativa de alunos com deficiências distintas 

 Sim ( ) Não ( ) 

• Outros temas relacionados à educação inclusiva 

 Sim ( ) Não ( ) ____________________________________ 
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ANEXO 04  

MODELO DA ENTREVISTA - PROFESSOR-FORMADOR 

 

1. Você considera que o curso de Pedagogia da FACHO tem preparado o aluno docente para 

desenvolver uma prática pedagógica eficaz junto aos alunos com deficiência na sala de aula 

regular? Por quê? 

 

2. A LDB/96 afirma que “o aluno com NEE deve estar preferencialmente na rede regular de 

ensino”. O que você pensa a respeito da inserção desse aluno com deficiência na sala de aula 

regular? 

 

3. Algumas escolas alegam que a pessoa com deficiência deveria receber uma preparação 

adequada antes de ser inserida na escola regular. (Ex.: o surdo deveria freqüentar inicialmente 

uma escola especial para se preparar e somente depois que recebesse o devido preparo ser 

inserido n escola regular). Do seu pronto de vista, como escola deve trabalhar com essas 

pessoas?  

 

4. Uma das questões problemáticas para muitos dos professores do ensino regular é: como 

desenvolver uma prática pedagógica que atenda tanto aos alunos com deficiência quanto aos 

alunos ditos “normais”. Como você pensa que deveria ser essa prática pedagógica? 

 

5. Como você trabalha a questão das “diferenças” ou da diversidade em sua disciplina? 

 

6. No questionário você respondeu que aborda em sua disciplina temas relacionados à 

Educação especial. Que saberes são trabalhados em sua disciplina em relação às pessoas com 

deficiência e como você trabalha essa questão? Que conceitos são explorados? Dê o exemplo 

de alguma atividade utilizada e como você explora essa temática. 

 

7. Os saberes produzidos em sua prática para trabalhar temas relacionados à educação 

especial foram construídos como ou a partir do que? 

 

8. Você acha que os saberes produzidos em sua disciplina tem contribuído para a construção 

de uma identidade docente inclusiva? Por quê? 
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