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RESUMO 

 
 
 
 
 
O presente trabalho de pesquisa, intitulado “O papel do professor itinerante face à inserção do 
aluno com deficiência na sala de aula do ensino regular: significando e ressignificando a 
itinerância”, teve como objetivo conhecer o papel que o professor itinerante desempenha na 
inserção de alunos com deficiência, nas escolas da rede municipal de Recife. A pesquisa, de 
base qualitativa, foi realizada com professores itinerantes com, pelo menos, cinco anos de 
atividade nessa função. O questionário e a entrevista semi-estruturada foram utilizados para a 
coleta de dados. A análise desses dados, associada à pesquisa bibliográfica pertinente a esse 
estudo permitiu concluir que o paradigma da integração norteou, por muitos anos, o fazer 
pedagógico do professor itinerante, levando-o a contribuir com a segregação dos alunos com 
deficiência, pois, com sua prática,  acentuava a discriminação desses alunos, uma vez que lhes 
“reforçava” às “diferenças”, isto é, suas deficiências e não suas potencialidades; a intenção era 
normalizá-los para que eles se integrassem ao ritmo da classe em que estavam inseridos, e não 
transformar a prática da escola para os incluir plena e incondicionalmente. Agora, sob a égide 
da escola inclusiva, constata-se que grande parte desses profissionais vem descaracterizando o 
seu papel tradicional de itinerante, ora se identificando enquanto técnico, ora se identificando 
como docente. Vê-se, pois, que parte desses professores encontra-se em conflito, o que pode 
ser traduzido numa crise de identidade profissional, posto que esse paradigma exige dele uma 
nova postura frente às demandas educacionais ensejadas pelos preceitos da educação para 
todos, o que vai repercutir na necessidade desse docente rever o seu papel, desvelando um 
outro fazer pedagógico. Por fim, concluiu-se que o professor itinerante vem sendo desafiado a 
ressignificar o seu papel, exigindo desse profissional uma ruptura com o modelo 
integracionista, bem como é chamado a incorporar mudanças estruturais no seu fazer 
cotidiano, provocando uma ressignificação de seu papel, tornando-se, nesse processo um 
professor agente de mediação. 
 
 

 
 

Palavras-chave: Inclusão; Professor Itinerante; Pessoa com Deficiência; Educação Especial; 
Identidade docente; Prática Pedagógica; Saberes Docentes. 

 



 

ABSTRACT 

 
 
 
 
 
This research work, entitled The Role of the Itinerant Teacher in Face of the Insertion of the 
Student with Disability in Regular School’s Classroom: Signifying and Resignifying the 
Itinerancy, aims to know the role that the itinerant teacher plays in Recife’s municipal school 
system in which there are students with disabilities, in classrooms of regular schools.  
This survey, one of qualitative basis, was done with itinerant teachers who have been working 
itinerantly in their functions for more than five years. Data collection tools were used, such as 
questionnaires and interviews. The analysis of those data, along with bibliographic research 
related to this study allowed us to conclude that integration paradigm has been orienting, for 
various years, the pedagogical doing of the itinerant teacher; leading him to contribute to the 
segregation of students with disability, because, with their practice, discrimination of those 
students were being accentuated,  for  it was “reinforcing” “differences”, that is to say, their 
disabilities, not their potentialities; the intention was to normalize them seeking their 
integration to the other students’ learning pace, not to transform the school’s practice in order 
to include them total and unconditionally. Now, under the egide of the inclusive school, was 
possible to notice that an important number of those professionals have been modifying their 
role into the schools, sometimes identifying themselves as teachers, and sometimes as 
technicians. Was noticed that a percentage of those teachers are in conflict, what can be 
understood as a professional identity crisis, once the inclusion paradigm requires from their 
part a new posture in face of the educational demands prompted by the precepts of the 
education for everyone, what is going to have an impact in terms of the need on the part 
of this teacher to review his role, unveiling another pedagogical doing. Was possible to 
observe, therefore, that the itinerant teacher is called to ressignify his role, and that is going to 
require from this professional a breakthrough in the integrationist model and the incorporation 
of structural changes in his daily teaching practice. So, the unveiling of the teaching skills 
coming from their pedagogical practice, might mobilize their attitude towards the demand for 
inclusive education and the ressignifying of their role; becoming during this process an agent 
of mediation.  
 
 
 
 
Keywords: Inclusion; Itinerant teacher; Student with Disability; Teaching Identity; 
Pedagogical practice; Teaching Skills 
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INTRODUÇÃO 

 
 
 
 
 

“A educação é também onde decidimos se amamos 
nossas crianças o bastante para não expulsá-las de 

nosso mundo e abandoná-las a seus próprios 
recursos e tampouco, arrancar de suas mãos a 

oportunidade de empreender alguma coisa nova e 
imprevista para nós, preparando-as em vez disso e 

com antecedência para a tarefa de renovar um 
mundo comum.” 

(ARENDT, H., 1992, p. 247)  
  

 A pesquisa científica intitulada “O PAPEL DO PROFESSOR ITINERANTE FACE À 

INCLUSÃO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA NA SALA DE AULA DO ENSINO 

REGULAR: SIGNIFICANDO E RESSIGNIFICANDO A ITINERÂNCIA” foi realizada no 

Mestrado em Educação da Universidade Federal de Pernambuco, vinculada à linha de 

pesquisa da Didática dos Conteúdos Específicos. 

 Durante muitas décadas as pessoas com deficiência eram educadas em instituições 

assistencialistas, em particular, nas instituições de cunho religioso que, entre outros cuidados, 

passavam a receber educação formal. 

 Algumas pessoas com deficiência que se destacavam nessas instituições eram enviadas 

às escolas comuns, mas a sua matrícula estava condicionada ao aval do diretor da instituição 

escolar. O professor da classe comum – do ensino regular – se sentia inseguro/despreparado e, 

muitas vezes, não se disponibilizava a realizar um trabalho pedagógico junto ao aluno com 

deficiência. 

 Lima et al. (2003, p. 85-86) esclarecem esse contexto histórico afirmando que 

 
 [...] historicamente, tais instituições têm sido formadas para a 
assistência de pessoas, cujas necessidades vão além de suas limitações 
sensoriais, físicas ou mentais, para a assistência de necessidades 
pecuniárias dessas pessoas. Tanto é assim que muitas dessas 
instituições são de inspiração religioso-caritativa, e não educacional 
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por excelência. Também é óbvio que reconhecemos que muitas dessas 
instituições têm buscado instruir tais pessoas; e muitas vezes 
alcançaram tal êxito. Provavelmente muito mais pelo esforço 
individual daquele portador de limitação que da instituição 
propriamente dita [...]  

   

À medida que as pessoas com deficiência inseridas nas escolas comuns começaram a 

dar respostas bem sucedidas de avanços em sua aprendizagem, os professores das salas de 

aula do ensino regular começaram a entender que essas pessoas poderiam aprender juntas aos 

demais alunos. 

Na história da atenção educacional para as pessoas com deficiência, foram vivenciadas 

as fases de exclusão, segregação institucional, integração e inclusão. Segundo Sassaki (1999), 

na fase da exclusão, nenhuma atenção educacional foi provida às pessoas com deficiência; 

havia um movimento na sociedade de total rejeição. A fase da segregação institucional foi 

caracterizada pela criação e manutenção de instituições voluntárias, de caráter segregador. Na 

fase da integração, as escolas regulares começaram a abrir classes de educação especial para 

as crianças “portadoras” de deficiência e, finalmente, a fase da inclusão, na qual “as escolas 

inclusivas propõem um modo de se constituir o sistema educacional que considera as 

necessidades de todos os alunos e que é estruturado em virtude dessas necessidades. A 

inclusão causa uma mudança na perspectiva educacional” (MANTOAN, 1997 apud 

SASSAKI, 1999, p. 114). 

 Masini (1994) faz uma retrospectiva da trajetória educacional pela qual tem passado a 

pessoa com deficiência no Brasil. Segundo esta autora, a primeira preocupação, no Brasil, 

com a educação de deficientes apareceu a 12 de setembro de 1854, com o Decreto Imperial n° 

1428, que criou o Imperial Instituto de Meninos Cegos – marco inicial da educação de 

deficientes visuais na América Latina. Após o advento da República, esse Instituto passou a 

denominar-se Benjamin Constant, única instituição encarregada da educação de deficientes 

visuais no Brasil até 1926, quando foi inaugurado em Belo Horizonte o Instituto São Rafael. 

Em 1934, o Instituto Benjamin Constant foi autorizado a ministrar Curso Ginasial, que em 

1946 foi equiparado ao Colégio Pedro II. Já em 1935, é apresentado por Cornélio Ferreira 

França à Assembléia um projeto de lei com o objetivo de criação do lugar do professor de 

primeiras letras para cegos e surdos-mudos. A formação de professores para atendimento a 

essa população só aconteceu a partir de 1945, onde foi implantado no Instituto de Educação 

Caetano de Campos em São Paulo o primeiro curso de especialização de professores, 

oficializado através do Decreto Lei n° 16.392, de 02/12/1946. Em 1946 foi criada a Fundação 

para o Livro do Cego no Brasil, instituição para imprimir livros em caracteres braille – marco 
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fundamental para a descentralização da Educação Especializada. Em 1947, o Instituto 

Benjamin Constant e a Fundação Getúlio Vargas, em regime de cooperação, realizaram o 

curso de caráter intensivo destinado à especialização de professores para deficientes visuais 

(DV). A partir de 1951 foram realizados cursos de especialização de professores e inspetores 

para DV (Deficientes Visuais), com alunos de diferentes unidades federativas. Só em meados 

do século XX, precisamente em 1950 - em caráter experimental - foi instalada nas escolas 

comuns a primeira classe Braille do Estado de São Paulo. Sua oficialização se deu em 1953, 

pela lei n° 2.287, regulamentada pelo Decreto n° 26.258, de 12/08/56. Nessa mesma década 

se admitiu a matrícula do aluno cego no 2° ciclo do curso secundário e o Conselho Nacional 

de Educação permitiu oficialmente o ingresso de estudantes cegos em Faculdades de 

Filosofia. A inserção de pessoas com deficiência em escolas comuns ampliou-se e não deixou 

dúvidas quanto à possibilidade de ajustamento social do aluno Deficiente Visual e ao nível 

satisfatório de seu desempenho de aprendizagem. Nesse intuito, de 1975 a 1977, a 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em convênio com o Centro Nacional de Educação 

Especial (CENESP), trabalharam no Projeto de Reformulação de Currículos para Deficientes 

Visuais. Como se pode ler no Volume I,  
 
é evidente que o bom desempenho do aluno D.V. na escola comum está 
condicionado, por um lado ao indispensável aparelhamento do sistema, a 
fim de que se diminua o descompasso de aprendizagem do aluno 
excepcional e, por outro lado, ao oferecimento de condições satisfatórias 
para garantir atendimento educacional adequado (CENESPE/UFRJ, p. 08 
apud MASINI, 1994, p. 50-51). 
 
 

Faz-se necessário pontuar que o atendimento em classes comuns estava limitado às 

pessoas cegas e aos surdos, os quais eram denominados surdos-mudos; quase não se cogitava 

a inserção das pessoas deficientes mentais no ensino regular, estando elas sujeitas à 

escolarização em instituições segregadas, ora de atendimento clínico-terapêutico, ora de 

atendimento educacional em escolas especiais. 

Para Martins (2004), o início do atendimento educacional das pessoas com deficiência 

em Recife teve sua materialização quando o médico Ulisses Pernambucano fundou uma 

escola para os chamados “anormais mentais”. Aos poucos, essas instituições foram se 

proliferando, e estendendo o atendimento a educandos portadores de déficits mentais, 

auditivos, visuais, físicos e múltiplos.  
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Só a partir da década de setenta é que se iniciou um processo de integração física das 

pessoas com deficiência nas escolas comuns, sendo elas escolarizadas em caráter segregador, 

principalmente, em classes especiais. 

 No início dos anos setenta, as instituições educacionais brasileiras começaram a 

vivenciar uma prática de integração das pessoas com deficiência nas escolas de ensino 

regular. O conceito de integração escolar fornecido por Carvalho (1999, p. 36) esclarece 

nitidamente a idéia que subjaz à prática de integração: 

 
A integração escolar – a que mais interessa aos educadores em geral, 
obviamente – tem sido conceituada como um processo de educar/ensinar 
crianças ditas normais junto com crianças portadoras de deficiência, durante 
uma parte do tempo ou na totalidade do seu tempo de permanência na 
escola. Trata-se de um processo gradual e dinâmico, que assume várias 
formas segundo as necessidades e características de cada aluno, sempre 
levando-se em consideração o seu contexto socioeconômico. 
 

 
A perspectiva que se instalava era a do Paradigma da Integração, no qual a pessoa com 

deficiência devia ser trabalhada para suprir seus “déficits” e se “enquadrar” aos padrões de 

normalidade. 

O professor itinerante surge, pois, da necessidade desse trabalho específico com o 

aluno com deficiência, a fim de normalizá-lo e integrá-lo à sala de aula do ensino regular. 

Sob esse aspecto de transição do modelo de normalização /integração, pode-se afirmar 

que “na verdade ainda não foi totalmente solucionado o modelo clínico que se traduz pela 

caricatura do ‘aluno com defeito’, mais necessitado de intervenções terapêuticas do que 

pedagógicas” (SALTO PARA O FUTURO, 1999, p. 11). 

 A Política Internacional de Educação para Todos, através da Declaração de Salamanca 

de 1994, introduziu uma nova perspectiva de atendimento educacional às pessoas com 

deficiência, agora não mais nas classes especiais, mas nas salas de aula do ensino regular, 

emergindo assim a necessidade de um professor com outro perfil profissional, visando atender 

às diferenças de todos os alunos, inclusive aqueles com deficiência. 

 Os novos tratados e acordos internacionais, dentre eles a Declaração de Salamanca 

(1994) e a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, celebradas na Guatemala, em 

maio de 1999, da qual o Brasil é signatário e cujo texto foi promulgado, em nosso país, pelo 

decreto lei nº 3.956, de 08 de outubro de 2001, assim como as demais legislações nacionais, a 

Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n° 
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9394/96) apontam para um novo paradigma, agora alicerçado na perspectiva da Inclusão 

(BRASIL, 1988; 1995; 2001). 

Nesta perspectiva, Carvalho (1999, p. 38) conceitua a educação inclusiva 
 
[...] como um processo de educar conjuntamente e de maneira incondicional, 
nas classes do ensino comum, alunos ditos normais com alunos – portadores 
ou não de deficiências – que apresentem, necessidades educacionais especiais. 
A inclusão beneficia a todos, uma vez que sadios sentimentos de respeito à 
diferença, de cooperação e de solidariedade podem se desenvolver. 
 

 

 Os escritos a respeito da educação inclusiva não deixam claro o papel do professor 

itinerante e nem se detêm a estabelecer qual seria a sua função no processo de inclusão. De 

fato, a função do professor itinerante tem sido pouco conhecida até mesmo entre as 

instituições que lhe dão suporte técnico-pedagógico e remuneratório.  

Nesta ótica, esse profissional encontra-se pouco respaldado teoricamente, bem como 

legalmente no seu exercício profissional, estando sujeito a inúmeros movimentos por parte 

das próprias instituições que o legitimam, até no sentido de extinguir este cargo ou função, 

enquadrando seu exercício profissional enquanto técnico ou como regente de sala comum. 

O MEC, através do documento Subsídios para Organização e Funcionamento de 

Serviços de Educação Especial (BRASIL, 1995) orienta, regulamenta e legitima a função do 

professor itinerante enquanto docente, uma vez que o ensino com professor itinerante é o 

trabalho educativo desenvolvido em várias escolas por docente especializado, que 

periodicamente trabalha com o educando portador de necessidades especiais e com o 

professor de classe comum, proporcionando-lhes orientação, ensinamentos e supervisão dos 

mais adequados (Política Nacional de Educação Especial, 1994). A atuação itinerante poderá 

ocorrer na escola regular, nas localidades em que o aluno portador de deficiência estiver 

integrado e não houver professor especializado e, em certas circunstâncias, no lar ou no 

hospital (BRASIL, 1995). 

 Nas instituições públicas de esfera estadual e municipal, pouco se tem registrado em 

seus acervos sobre o papel a ser desempenhado pelo professor itinerante. 

 O documento da Rede Municipal, que legitima o Professor Itinerante, encontra amparo 

legal baseado na resolução n° 15 de 23 de agosto de 1978 do Conselho Estadual de Educação 

de Pernambuco Art.7, Parágrafo Único: “Os educandos deficientes que freqüentam classes 

regulares receberão, sob forma individual ou coletiva em instituições especializadas ou não 
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mediante assistência do professor itinerante, complementação do seu atendimento educativo” 

(PERNAMBUCO, 1978 apud RECIFE, 1994). 

Desta forma, neste referido documento fica explícito que é da responsabilidade do 

professor itinerante, dentre outras atribuições: 
  

- Ter cuidado de desfazer quaisquer dúvidas que possam surgir 
visando minimizar a preocupação de que a criança portadora de deficiência 
venha a ser um empecilho para o bom desenvolvimento dos trabalhos 
escolares. Só se conseguirá um trabalho com rendimento e desenvolvimento 
do aluno na escola se os professores itinerantes e da turma mantiverem estreita 
colaboração e entrosamento. 
 - A função do professor itinerante é bastante ampla, pois a ele cabe 
não só fazer o atendimento ao aluno já integrado, mas preparar a turma e o 
professor de ensino regular que o receberá, orientando-os de acordo com a 
deficiência do seu aluno, o método a adotar, os recursos que usará para 
estimular o máximo as suas potencialidades. 
 - Prestar informação a direção, supervisão e professores da escola 
sobre o portador de deficiência (RECIFE, 1994). 

 

 

Vale ressaltar que em 1994 estava sendo iniciada, na Rede Pública Municipal, a 

integração da pessoa com deficiência no ensino regular, em diversos casos, oriunda da classe 

especial; e o professor itinerante aparece neste contexto para “resolver” todos os “problemas” 

que venham a surgir neste processo de integração, como fica bem elucidado no texto da 

PCR/DEE, de 1994 - O Professor no Atendimento Itinerante: 

 
O atendimento itinerante propicia resolver uma das dificuldades em 
Educação Especial, que é a integração do portador de deficiência, levando a 
sua contribuição eficiente ao aluno integrado nas classes do ensino regular 
das Escolas Públicas e/ou Particulares do 1° Grau ã Universidade (RECIFE, 
1994). 

  

Para Carvalho (2004, p. 16), a proposta de educação inclusiva - vai muito além da 

inserção, nas turmas do ensino regular, de pessoas com deficiências por causas e 

manifestações diversas; se não for implementada com a referida cautela, corre-se o risco de 

comprometer, uma vez mais, a trajetória desses seres humanos, aprisionando-os numa rede de 

significados que podem mascarar ou negar suas diferenças, numa construção discursiva sobre 

igualdades. Segundo a autora, a igualdade diz respeito aos direitos humanos e não às 

características das pessoas, enquanto seres que sentem, pensam e apresentam necessidades 

diferenciadas e que, por direito de cidadania, devem ser compreendidas, valorizadas e 

atendidas segundo suas exigências biopsicossociais individuais. Em decorrência, fazem jus à 
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equiparação de oportunidades de acesso, ingresso e permanência com êxito na escola, 

buscando-se ultrapassar seus limites, até porque desconhecemos a extensão da potencialidade 

humana. 

Sobre a perspectiva de atendimento educacional, a autora alerta às pessoas com 

deficiência que 

 
 [...] as oportunidades que qualquer escola deve garantir, a todos, oferecendo-
lhes diferentes modalidades de atendimento educacional que permitam 
assegurar-lhes o êxito na aprendizagem e na participação. A isso chamamos 
de eqüidade que, no fundo, reconhece as diferenças individuais e a 
importância do trabalho na diversidade, com espírito democrático, isto é 
plural (CARVALHO, 2004, p. 17). 
 

 

 As pesquisas sobre a educação especial e a educação inclusiva quase sempre não se 

referem a esse profissional, muito menos relatam qual o seu papel no processo educacional da 

pessoa com deficiência. 

 Compreendendo por Educação Especial a 
 

modalidade de educação escolar – conforme especificado na LDBEN e no 
recente Decreto n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, Artigo 24, § 1° - 
entende-se um processo educacional definido em uma proposta pedagógica, 
assegurando um conjunto de recursos e serviços educacionais especiais 
organizados institucionalmente para apoiar, complementar e suplementar e, 
em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a 
garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das 
potencialidades dos educandos que apresentam necessidades educacionais 
especiais, em todos os níveis, etapas e modalidades da educação (BRASIL, 
2001, p. 27-28). 

 

Neste contexto, não cabe mais o papel do professor itinerante que se dispõe a realizar 

um atendimento individualizado, essencialmente suplementar, tendo em vista a superação das 

dificuldades manifestas pelo aluno com deficiência; é preciso ressignificar a sua função, 

ampliando o seu olhar sobre os limites e possibilidades de todos os alunos, inclusive aqueles 

com deficiência, agora lançando mão de seus conhecimentos específicos no sentido de apoiar 

o professor da sala comum, objetivando a melhoria da oferta educacional prestada a todos. 

 Cabe assinalar que a possibilidade de aprofundar a reflexão sobre a prática pedagógica 

do professor itinerante gerou inquietação e inconsistência em sua práxis, uma vez que a 

tentativa de mudança não estava alicerçada em uma transformação paradigmática. 

Neste sentido, o professor itinerante encontra-se cada vez mais “perdido” na sua 

função, sem saber se seu papel é essencialmente pedagógico ou de abordagem técnica. 
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 Face à magnitude dos esforços realizados por um pequeno grupo de professores 

itinerantes da rede municipal e estadual a respeito da ressignificação da itinerância e o 

crescente aumento da procura pelo exercício dessa função - por parte dos professores do 

Ensino Fundamental -, torna-se urgente a produção de conhecimentos que possam orientar 

práticas e políticas públicas voltadas ao estudo e à reflexão sobre o papel do professor 

itinerante em relação à inserção do aluno com deficiência na sala de aula do ensino regular. 

 Um dos conflitos vivenciados pelo professor itinerante encontra-se na mudança de sua 

prática. Esse dilema chamou-nos a atenção principalmente por atuar na função enquanto 

professora itinerante das Redes Estadual e Municipal, naquela há mais de cinco anos e nessa 

há mais de dez anos. Quase sempre somos confundidos como a professora do aluno com 

deficiência; o aluno não se inclui na escola e o professor itinerante é visto mais como técnico 

ou especialista daquela deficiência do que como docente. 

Percebemos também que esse profissional tem expressado um significativo obstáculo 

à inclusão, uma vez que, quando o professor itinerante realiza o atendimento clínico-

individualizado, reforça o estigma da segregação e obstaculiza a compreensão do professor do 

ensino regular, no sentido de que, para ensinar o aluno deficiente é necessário um especialista 

na área de sua deficiência. 

No entanto, o movimento de abertura da escola para todos suscita a presença desse 

profissional em todas as escolas. Se por um lado, ele não pode dar conta – sozinho - da 

demanda das escolas; por outro, ele se encontra “perdido” em seu novo papel, devido a 

mudança do paradigma integracionista para o inclusivista. 

Outro dilema diz respeito à sua nova dimensão enquanto apoio e suporte pedagógico: 

Qual a sua identidade: enquanto professor ou enquanto técnico? Qual o respaldo legal que o 

legitima? Qual o espaço (a nível profissional) para refletir e embasar teoricamente a sua 

prática? Esses elementos suscitaram o interesse em investigar o significado do professor 

itinerante e sua ressignificação frente à nova perspectiva da inclusão – tema foco desse 

estudo. 

Por conta desses fatores, investigamos a prática pedagógica do professor itinerante em 

relação aos seguintes aspectos: 

- O seu papel; 

- A sua percepção: como ele se sentia antes e como ele se sente agora; 

- Como ele se tornou professor itinerante: a sua função prescritiva e a sua função 

real; 

- Como ele vê a sua função hoje.  
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Norteada pelas questões acima elucidadas, bem como pelas leituras e marco teórico 

realizados, salientamos que o nosso objeto de estudo está centrado no papel do professor 

itinerante.  

Como objetivo geral desse estudo, procuramos conhecer o papel do professor 

itinerante face à inserção do aluno com deficiência na escola regular, analisando o significado 

e a ressignificação de sua prática pedagógica. Elegemos como objetivos específicos: a) 

Investigar a percepção do professor itinerante (como ele percebe seu papel), quanto ao 

significado de sua função educacional nas escolas em que estudem alunos com deficiência; b) 

Identificar qual a percepção do professor itinerante (como ele se vê enquanto operador de 

práticas educacionais) em relação ao seu papel frente aos paradigmas de integração e inclusão 

do aluno com deficiência na escola regular; c) Analisar como a prática pedagógica do 

professor itinerante é compreendida pelos demais operadores da educação, em escolas onde 

estudam alunos com deficiência. 

Depreendemos que nosso estudo desvelou, a partir da escuta dos professores 

itinerantes e de outros profissionais envolvidos diretamente com o seu papel, uma nova 

percepção a respeito da sua função em prol da legitimação do direito à educação de qualidade 

para todos, como também a necessidade do fortalecimento da identidade docente desse 

professor que, muitas vezes, apresenta-se desgastado e em conflito no seu fazer pedagógico 

nas escolas da rede municipal. 

Dessa forma, resgatamos na revisão de literatura estudos recentes que tratam do 

professor itinerante, como é o caso das pesquisas de Carmo (2002) e Pletsch (2005), como 

também sentimos a necessidade de elucidar alguns pesquisadores que tratam sobre a questão 

do paradigma da integração e inclusão, como Mazzotta (1989), Bueno (1999), Figueiredo 

(2002), Mantoan (2003), Caiado (2003), Carvalho (1999, 2004), Glat (2005, 2006), e alguns 

pesquisadores internacionais como Stainback e Stainback (1999) e Mittler (2003), dentre 

outros, que descortinam a inclusão enquanto processo histórico de compreensão da educação 

para todos, inclusive para as pessoas com deficiência, na classe comum do ensino regular. 

Quanto à organização do trabalho, dividimos o estudo em cinco capítulos. 

No primeiro capítulo, apresentamos o referencial teórico que deu sustentação 

profissional ao professor itinerante. Procuramos resgatar o significado do seu papel à luz da 

Educação Especial e as bases históricas da itinerância, nos paradigmas da Integração e da 

Inclusão, bem como trazendo à baila a análise da documentação que legitima e prescreve a 

sua função; além de tratar sobre o processo de inclusão e a construção da identidade do 

professor itinerante. Abordamos também a formação profissional desse docente, o processo de 
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inclusão educacional das pessoas com deficiência e a relação entre o paradigma da inclusão e 

a construção da identidade do professor itinerante. 

O segundo capítulo versa sobre a prática pedagógica do professor itinerante, 

analisamos o seu fazer pedagógico a partir do resgate de algumas falas oriundas de pesquisas 

e da literatura que trata do tema. 

No terceiro capítulo, dedicamos à ressignificação do papel do professor itinerante, 

através do contexto da Educação Inclusiva face à inserção da pessoa com deficiência na 

escola regular, como também, buscamos revelar o papel do professor itinerante frente à escola 

acolhedora da diversidade. 

O quarto capítulo trata dos aspectos metodológicos, elencados para o presente estudo, 

situando o método, o campo da pesquisa e a caracterização dos sujeitos, a fase de entrada no 

campo empírico, bem como os materiais e procedimentos que foram utilizados nessa 

pesquisa; além de apresentar o perfil dos sujeitos e sua análise. 

O quinto capítulo abrange a análise e interpretação dos dados coletados a partir das 

entrevistas realizadas com os professores itinerantes e outros atores do processo pedagógico, 

através da categorização, buscamos revelar - pela escuta de suas falas – o seu papel real frente 

à inclusão do aluno com deficiência na sala de aula do ensino regular. 

Finalizamos com as considerações finais, onde apresentamos a síntese dos principais 

achados desse estudo, no sentido de ressignificar o papel do professor itinerante, delimitando 

o seu espaço e campo de atuação profissional para atender às exigências de uma escola que 

está sendo construída a partir da pluralidade, da heterogeneidade e do respeito à diferença. 

 Em termos metodológicos, realizamos uma pesquisa de caráter qualitativo. 

 A partir dos achados dessa pesquisa, esperamos ter contribuído para o processo de 

reflexão sobre o papel do professor itinerante, na perspectiva de definir a sua real função 

frente ao paradigma inclusivista, com o intuito de tornar a escola aberta à diversidade e à 

compreensão de um novo fazer pedagógico do professor itinerante, no sentido de ressignificar 

a sua práxis, em prol de uma educação para todos. 

 



 
 

 
 
 
CAPÍTULO 1 - O SIGNIFICADO DO PROFESSOR ITINERANTE 

 
 
 

“Aprender pode ser também aprender a (...) 
saber quem se é. Significa, então, entrar em 

um dispositivo relacional, apropriar-se de 
uma forma intersubjetiva, garantir um certo 

controle de seu desenvolvimento pessoal, 
construir de maneira reflexiva uma imagem 

de si mesmo.”  
 (CHARLOT, B., 2000, p. 70) 

 

 

O presente capítulo abordará o significado do professor itinerante, a partir da revisão 

histórica, desde a sua criação, os princípios legais e os conceitos que lhe fundamentam, 

revelando o sentido da itinerância na instituição escolar.  

 A princípio faz-se necessário definir o que é ITINERANTE. Segundo o Dicionário 

Houaiss (2001), itinerante é: 

1. aquele que transita, que se desloca, que viaja; 

2. que se desloca de lugar em lugar no exercício de uma função; 

3. diz-se de atividade que se exerce com deslocamentos sucessivos de lugar em lugar. 

Como se nota, o termo professor itinerante está relacionado ao seu deslocamento 

profissional para o atendimento ao aluno com deficiência na sala de aula do ensino regular.  

Mas, como se caracteriza este atendimento? Qual o paradigma que subjaz à sua prática 

pedagógica? Qual vem ser o seu significado frente às ações inclusivas? 

Trataremos de responder a essas questões ao longo dos temas básicos delineados neste 

capítulo. Assim, o primeiro tema diz respeito às bases legais que historicamente fundamentam 

o atendimento itinerante; em seguida – na segunda temática – situamos a Educação Especial 

enquanto sustentáculo da itinerância; o terceiro tema apresenta os princípios da integração 

educacional e o surgimento do professor itinerante. Por fim, no quarto tema, apresentamos os 

princípios da inclusão e a constituição identitária do professor itinerante.  
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1.1 As bases legais que fundamentam o atendimento itinerante 
 

Investigando as bases legais que dão suporte ao exercício profissional do Professor 

Itinerante, observa-se que desde a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), o papel 

desse profissional está implícito, quando no artigo quinto ela garante o direito à igualdade e 

dispõe em seu Título VIII – da Ordem Social, no Capítulo III Da educação, Da Cultura e Do 

Desporto, na Seção I: Da Educação – o artigo 205 que trata do direito de todos à educação, 

elegendo - no art. 206, inciso I - como um dos princípios “a igualdade de condições de acesso 

e permanência na escola.” No mesmo Capítulo III, a Constituição assegura em seu artigo 208 

que “o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento 

educacional especializado preferencialmente na rede regular de ensino”. 

É nesse sentido, do atendimento educacional especializado, que basicamente se 

configura o exercício do professor itinerante. 

Outro respaldo legal está ensejado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– LDBEN, n°. 9394/1996 (BRASIL, 1996), em seus artigos 58, 59 e 60, do Capítulo V, 

anunciando de forma indireta a necessidade de apoio pedagógico aos alunos que apresentam 

Necessidades Educacionais Especiais, embora não explicite qual seria esse tipo de apoio. 

As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica de 2001 

(BRASIL, 2001) vão esclarecer e regulamentar a função do professor itinerante, como 

acontece o atendimento ao aluno com deficiência e como deve ser caracterizada a sua prática 

pedagógica. 

No item 4 que trata da Organização do Atendimento na Rede Regular de Ensino, 

especificamente no sub-item 4.1 – Na Organização das classes comuns, faz-se necessário 

prever: 
 

[...] 

d) serviços de apoio pedagógico especializado, realizado: na classe comum, 
mediante atuação de professor de educação especial, de professores 
intérpretes das linguagens e códigos aplicáveis, como a língua de sinais e o 
sistema Braille, e de outros profissionais, como psicólogos e fonoaudiólogos, 
por exemplo, itinerância intra e interinstitucional e outros apoios necessários à 
aprendizagem, à locomoção e à comunicação, em salas de recursos, nas quais 
o professor da educação especial realiza a complementação e/ou 
suplementação curricular, utilizando equipamentos e materiais específicos 
(BRASIL, 2001). 
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Ainda sobre o papel do professor itinerante, as Diretrizes Nacionais para a Educação 

Especial na Educação Básica de 2001 esclarecem no sub-item 4.2: os serviços de apoio 

pedagógico especializado ocorrem no espaço escolar e envolvem professores com diferentes 

funções; 
 

a itinerância enquanto serviço de orientação e supervisão pedagógica 
desenvolvida por professores especializados que fazem visitas periódicas às 
escolas para trabalhar com os alunos que apresentem necessidades 
educacionais especiais e com seus respectivos professores de classe comum 
da rede regular de ensino (BRASIL, 2001, p. 50). 

 
 

Historicamente, o Professor Itinerante surge na literatura como apoio pedagógico aos 

alunos com deficiência nas escolas especiais, principalmente, como suporte ao ensino do 

Braille para as pessoas cegas e da Língua de Sinais, para os Surdos. 

Com a mudança do paradigma da institucionalização escolar para o da Integração 

educacional das pessoas com deficiência, o papel do professor itinerante está associado ao 

suporte técnico indispensável ao êxito do aluno com deficiência na rede regular de ensino. 

Este atendimento se caracterizava através de visitas freqüentes às escolas onde havia 

matriculados alunos com deficiência nas salas de aula do ensino regular. Muitas vezes, esse 

aluno era retirado da sala de aula para o atendimento com o professor itinerante, sendo 

trabalhado a partir de suas dificuldades e necessidades - relatadas pelo professor do ensino 

regular - como forma do mesmo se “enquadrar” aos padrões de “normalidade”. 

 Assim, o professor itinerante era visto como “curandeiro” ou o “doutor” que iria 

“redimir” as deficiências do aluno “portador de Necessidades Educacionais Especiais”. Esse 

tipo de atendimento é característico da abordagem clínica, ou seja, do modelo médico-

pedagógico. 
 

O modelo médico da deficiência tem sido responsável, em parte, pela 
resistência da sociedade em aceitar a necessidade de mudar suas estruturas e 
atitudes para incluir em seu seio as pessoas portadoras de deficiência e/ou de 
outras condições atípicas para que estas possam, aí sim, buscar os seus 
desenvolvimentos pessoal, social, educacional e profissional. É sabido que a 
sociedade sempre foi, de um modo geral, levada a acreditar que, sendo a 
deficiência um problema existente exclusivamente na pessoa deficiente, 
bastaria prover-lhe algum tipo de serviço para solucioná-lo (SASSAKI, 1999, 
p. 29). 
 

 
 Desta forma, Mazzota (1993, p. 25) ratifica o conceito de professor itinerante, 

esclarecendo que o ensino itinerante é uma modalidade de recurso considerada como auxílio 



 26 

especial, que se caracteriza pela prestação de serviços por um professor especializado, a 

alunos excepcionais que se encontram matriculados, de acordo com sua idade, série e grau, 

em escolas públicas comuns de sua comunidade. Os professores itinerantes especializados 

visitam diversas escolas onde prestam atendimentos aos professores comuns e aos seus alunos 

com deficiência. O professor itinerante especializado tem sua área de atuação abrangendo 

várias escolas, por isso, geralmente tem sua sede de trabalho localizada em regiões centrais, 

regionais ou sub-regionais, do sistema de ensino.  

 Na trajetória histórica da atuação do professor itinerante, observa-se a tentativa de 

superação das dificuldades do aluno para o enquadramento na série e/ou nível de ensino dos 

outros alunos. Muitas vezes, o professor itinerante é confundido como professor de reforço, 

concentrando o seu trabalho apenas no atendimento individualizado e segregado.  

 Encontra-se na literatura quem percebe como inviável a possibilidade do professor 

itinerante ter uma ressignificação para a sua função e outros autores que sustentam a 

necessidade do seu serviço para que a inclusão dos alunos com deficiência aconteça 

satisfatoriamente. 

 Mantoan (2003, p. 67) afirma que  
 
a inclusão não prevê a utilização de práticas de ensino escolar específicas para 
esta ou aquela deficiência ou dificuldade de aprender. Os alunos aprendem 
nos seus limites e se o ensino for, de fato, de boa qualidade, o professor levará 
em conta esses limites e explorará convenientemente as possibilidades de 
cada um. 
 
 

Para a autora, a ênfase na prática da inclusão está condicionada ao exercício docente 

que atente às diferenças na sala de aula, e caberá ao professor do ensino regular oferecer 

metodologias que atendam às especificidades de cada aluno, desenvolvendo suas 

potencialidades e trabalhando as suas necessidades. 

Nesse sentido, segundo a autora, a reconstrução de um novo significado do professor 

itinerante baseado no ensino individualizado/diferenciado para os alunos que apresentam 

déficits intelectuais e problemas de aprendizagem é uma solução que não corresponde aos 

princípios inclusivos, pois não podemos diferenciar um aluno pela sua deficiência. Na visão 

inclusiva, o ensino diferenciado continua segregando e discriminando os alunos dentro e fora 

das salas de aula. 

 A perspectiva que a autora defende é a da eliminação de qualquer forma de 

discriminação. Uma vez que “de acordo com o parâmetro relacionado ao princípio da não-

discriminação, trazido pela Convenção de Guatemala (1999, p. 20), espera-se que os 
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aplicadores do direito da máxima ‘tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais’ 

admitam as diferenciações com base na deficiência apenas para o fim de se permitir o acesso 

ao seu direito e não para negá-lo”. 

 Desta forma, o professor itinerante tem agora a necessidade de ressignificar a sua 

função, uma vez que o paradigma que está em foco é o de acolhida a todos os alunos, 

inclusive aqueles que têm deficiência. Assim, o atendimento individualizado, particular, não 

condiz com esse modelo, incitando o professor itinerante a rever a sua prática. 

A necessidade de mudança na perspectiva integracionista para os princípios 

inclusivistas aponta para a possibilidade de remoção de barreiras para a aprendizagem. Para 

Carvalho (2004, p. 117), essa mudança é da maior importância para descaracterizar a errônea 

suposição de que alunos surdos, cegos, com paralisia cerebral, por exemplo, apresentam, 

sempre, acentuadas dificuldades de aprendizagem. Na verdade, para a autora, as dificuldades 

acentuadas não se localizam neles: estão na disponibilidade, por todas as escolas, dentre 

outros, dos recursos humanos, tecnológicos, financeiros, indispensáveis para a remoção de 

barreiras para a aprendizagem, extrínsecas a esses alunos. 

 Nessa perspectiva, a escola acabou por não assumir sua responsabilidade sobre a 

aprendizagem desse aluno com deficiência, cabendo ao professor itinerante esse papel.  

 Mantoan (2003) nos revela uma posição contrária à existência da figura desse 

profissional nas escolas, no intuito de minimizar as práticas de reforço da discriminação: 

 
Discordo da existência de professores itinerantes, pois eles atuam sobre os 
sintomas, oferecem soluções particularizadas, locais, mas não vão fundo 
nos problemas e em suas causas. Trata-se de mais um serviço da educação 
especial que neutraliza os desafios da inclusão. Na maioria das vezes, esse 
serviço impede que o professor se defronte diretamente com a 
responsabilidade de ensinar todos os seus alunos, pois existe um especialista 
para atender aos casos mais difíceis, que são justamente aqueles que 
provocam o professor, para que mude a maneira de proceder com a turma 
toda. O professor itinerante/especialista tende a acomodar o professor 
comum, tirando-lhe a oportunidade de crescer, de sentir a necessidade de 
buscar soluções e não aguardar que alguém de fora venha regularmente, 
para resolver seus problemas. Esse serviço reforça a idéia de que os 
problemas de aprendizagem são sempre do aluno e de que só o especialista 
consegue removê-los com adequação e eficiência (p. 86-87) 

 

O professor itinerante necessita incorporar uma prática diferenciada de toda a sua 

vivência no modelo anterior; mas para que isso ocorra, faz-se necessário realizar um trabalho 

de análise e reflexão sobre a sua prática pedagógica, procurando delinear a sua visão de 
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mundo, a sua visão de educação, sob quais constructos teóricos ele baseia a sua práxis, se ele 

percebe a necessidade de mudança em seu papel e em qual paradigma ele acredita. 

É nesse sentido que a proposta do modelo pedagógico se apresenta, em que prevalece 

a visão socioantropológica da educação, a qual substituiu a visão que estabelece a categoria de 

aluno “deficiente e incompleto” pela de alunos que apresentam diferenças individuais. “Sob 

esse novo olhar, a diversidade não é defeito e não precisa ser isolada para receber tratamento 

especializado, mas exige da escola respostas educativas de caráter pedagógico e com melhor 

qualidade” (SALTO PARA O FUTURO, 1999, p. 11). 

Nóvoa (apud ZEICHNER, 1993) aponta para a necessidade de ser assumida – pelo 

professor - uma postura reflexiva em relação ao ensino e às condições sociais que o 

influenciam, acrescentando que os professores que são práticos reflexivos desempenham 

importantes papéis na definição das orientações das reformas educativas e na produção de 

conhecimento sobre o ensino, graças a um trabalho de reflexão na e sobre a sua própria 

experiência. 

Zeichner (1993) explica que o conceito de professor como prático reflexivo reconhece 

a riqueza da experiência que reside na prática de bons professores. Na perspectiva de cada 

professor, significa que o processo de compreensão e melhoria do seu ensino deve começar 

pela reflexão sobre a sua própria experiência. Para esse autor, reflexão significa o 

reconhecimento de que o processo de aprender a ensinar se prolonga durante toda a carreira 

do professor e de que, independentemente do que fazemos nos programas de formação de 

professores e do modo como o fazemos, no melhor dos casos só podemos preparar os 

professores a começarem a ensinar. 

Desta forma, Prieto (2003) alerta para o hiato existente entre o ensino comum e 

especial, principalmente no que diz respeito à formação profissional desse docente: 
 

A formação do professor para atuar com alunos com necessidades 
educacionais especiais deve priorizar o resgate do caráter educacional de 
seu atendimento, livrando-se, desse modo, da herança assistencialista e/ou 
médico-pedagógica (também denominada de clínica) que persistentemente 
tem acompanhado o fazer pedagógico de profissionais que atuam em 
educação especial. Para isso é preciso garantir que os cursos de formação se 
sustentem em bases teóricas cuja a tônica recaia sobre o “saber e o fazer” 
dos professores, ou seja, sobre práticas pedagógicas que visem assegurar a 
aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais especiais (p. 148). 
 

 
A formação continuada do professor itinerante poderá ser um importante espaço para 

refletir sobre o seu papel em relação à mudança do paradigma integracionista. Faz-se, então, 
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necessário repensar o papel do professor itinerante, dando-lhe uma ressignificação, à luz dos 

princípios inclusivos. 

 Apresentaremos em seguida a modalidade da Educação Especial e as bases legais que 

legitimam a itinerância. 
 

1.2 A Educação Especial enquanto sustentáculo da itinerância  
 

 “É preciso que tenhamos o direito de sermos 
diferentes quando a igualdade nos descaracteriza e 

o direito de sermos iguais quando a diferença nos 
inferioriza” 

 (SANTOS, B., 1995).  
 

 

 A trajetória histórica da Educação Especial se configura pelo movimento que vai 

desde a institucionalização da pessoa com deficiência em instituições de caráter 

caritativo/filantrópico até o movimento de inserção das pessoas com deficiência na escola 

comum. Essa modalidade de atendimento deu suporte técnico-pedagógico ao exercício 

docente do professor itinerante, revelados em seus preceitos e princípios legais.  

 Com efeito, Skliar (1997, p. 06) aponta alguns caminhos para a compreensão dessa 

trajetória: 
 

As opções, nesse sentido, não parecem ser muitas: ou se tem falado de 
especial porque se parte do princípio de que os sujeitos educativos – 
especiais, no sentido de diferentes – impõem uma restrição, um corte 
particular da educação ou se tem falado de especial, referindo-se ao fato de 
que as instituições escolares são particulares quanto à sua ideologia e 
arquitetura educativas – portanto diferentes da educação geral -, ou, 
finalmente, tem-se falado de especial como sinônimo de educação menor, 
irrelevante e incompleta no duplo sentido possível, isto é, fazendo menção 
ao menor e especial, tanto dos sujeitos quanto das instituições. 
 

 

Como se percebe, a compreensão da Educação Especial está imbuída de adjetivações 

que configuram a excepcionalidade da educação de pessoas com deficiência. São escassos os 

movimentos de compreensão da Educação Especial enquanto modalidade que perpassa 

qualquer sistema de ensino (da Educação Infantil ao Ensino Superior). 

A Educação Especial aparece nos documentos oficiais atuais numa nova perspectiva. 

De acordo com as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (2001), 

ela é concebida como o conjunto de conhecimentos, tecnologias, recursos humanos e 
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materiais didáticos que devem atuar na relação pedagógica para assegurar resposta educativa 

de qualidade às necessidades educacionais especiais – devendo continuar atendendo com 

ênfase, os grupos de alunos com necessidades educativas especiais, além daqueles com 

deficiência. Entretanto, em consonância com a nova abordagem, deverá vincular suas ações 

cada vez mais à qualidade da relação pedagógica e não apenas a um público-alvo, delimitado, 

de modo que a atenção especial se faça presente para todos os educandos que, em qualquer 

etapa ou modalidade da educação básica, dela necessitarem para o seu sucesso escolar. 

Segundo Mazzotta (2003, p. 42-43), um ponto que nos parece relevante destacar é que 

alunos e escolas são assim identificados por seus papéis sociais e não, propriamente, por sua 

configuração individual separada ou isolada de uma contextualização social e cultural. Para o 

autor, na condição de papéis sociais e atores culturais, em suas relações recíprocas surgem 

necessidades e respostas condicionadas pelo contorno dinâmico e atuante de seu meio 

ambiente. 

Desta forma, a educação especial é tradicionalmente entendida como uma modalidade 

de ensino para atender apenas às pessoas com deficiência, no sentido de respaldar o professor 

das classes especiais e o professor itinerante, sendo subentendida como um subsistema do 

sistema educacional mais amplo. 

A compreensão de que a Educação Especial perpassa os diversos níveis de 

escolarização e não constitui um sistema paralelo de ensino é legítima, uma vez que “a 

Educação Especial é um instrumento, um complemento que deve estar sempre presente na 

Educação Básica e Superior para os alunos com deficiência que dela necessitarem” (SALTO 

PARA O FUTURO, 1999, p. 14). 

Mazzotta (op. cit., p. 43) alerta para as adjetivações dadas aos alunos e escolas 

especiais, afirmando que provavelmente ainda por muitos anos do século XXI, as expressões 

Alunos Especiais e Escolas Especiais são empregadas com sentido genérico, em geral 

equivocado. Ignora-se, nestes casos, que todo aluno é especial e toda escola é especial em sua 

singularidade, em sua configuração natural ou física e histórico-social. Por outro lado, 

apresentam necessidades e respostas comuns e especiais ou diferenciadas na defrontação 

dessas duas dimensões, no meio físico e social (p. 43).  

As orientações fornecidas pelo Ministério Público Federal, através do documento 

intitulado: O acesso de alunos com Deficiência às escolas e classes comuns da rede regular 

(BRASIL, 2004), apresenta uma compreensão ainda restrita para a Educação Especial, 

situando-a exclusivamente ao atendimento à pessoa com deficiência. Esse documento afirma 

que a tendência atual é que o trabalho da Educação Especial garanta a todos os alunos com 
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deficiência o acesso à escolaridade, removendo barreiras que impedem a freqüência desses 

alunos às classes comuns do Ensino Regular. 

Assim sendo, a Educação Especial começa a ser entendida como modalidade que 

perpassa, como complemento ou suplemento, todas as etapas e níveis de ensino, devendo ser 

constituído por um conjunto de recursos educacionais e de estratégias de apoio colocados à 

disposição dos alunos com deficiência, proporcionando-lhes diferentes alternativas de 

atendimento, de acordo com as necessidades de cada um. 

A educação especial assumirá uma nova perspectiva, alicerçada no paradigma da 

educação inclusiva, em consonância com as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica (BRASIL, 2001). 
 

 
Desta forma, a educação especial – agora concebida como o conjunto de 
conhecimentos, tecnologias, recursos humanos e materiais didáticos que 
devem atuar na relação pedagógica para assegurar resposta educativa de 
qualidade às necessidades educacionais especiais – [...] Entretanto, em 
consonância com a nova abordagem, deverá vincular suas ações cada vez 
mais à qualidade da relação pedagógica e não apenas a um público-alvo 
delimitado, de modo que a atenção especial se faça presente a todos os 
educandos que, em qualquer etapa ou modalidade da educação básica, dela 
necessitarem para o seu sucesso escolar (p. 45-46). 
 

 

Acontece que, se queremos uma escola que acolha a TODOS, precisamos incluir nesse 

TODOS, não só as pessoas com deficiência, mas TODOS os alunos.  

É nessa interpretação que Mantoan (1998, p. 119) afirma que o aprimoramento da 

qualidade do ensino regular e a adoção dos princípios educacionais válidos para todos os 

alunos resultarão naturalmente na inclusão escolar dos portadores de deficiência. Em 

conseqüência, a educação especial se revestirá de uma nova significação. Tornando-se uma 

modalidade de ensino destinada não apenas a um grupo exclusivo de alunos, mas uma 

modalidade de ensino especializada no aluno e dedicada à pesquisa e ao desenvolvimento de 

novas maneiras de ensinar, adequadas à heterogeneidade dos aprendizes e compatíveis com os 

ideais democráticos. 

É nesta perspectiva que o Professor Itinerante poderá se fazer necessário - que poderá 

se fazer presente - para assegurar, com sucesso, a permanência do aluno com deficiência na 

sala de aula do ensino regular, orientando o professor da classe comum em relação às 

adaptações curriculares que se fizerem indispensáveis e caminhando junto com a escola para a 
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execução do projeto político-pedagógico, que deverá contemplar as metas de uma escola 

acolhedora às diferenças, ou seja, que valorize e respeite a diversidade humana. 

 Abordaremos, a seguir, o conceito de integração, discorrendo sobre esse marco 

histórico na trajetória educacional das pessoas com deficiência, bem como situando o 

surgimento da figura do professor itinerante a partir desse contexto. 

 

1.3 Os princípios da integração educacional e o surgimento do professor itinerante 

 

O conceito de integração é polissêmico, seja porque 
múltiplos podem ser seus sujeitos ou os espaços político-

sociais em que o processo se desencadeia e se mantém, 
seja porque são múltiplos os níveis de sucesso 

conseguidos nas interações interpessoais, implícitas em 
qualquer conceito de integração. 

(CARVALHO, 1999, p. 53) 
 

 

Elucidaremos a importância da integração para a inserção do aluno com deficiência 

nas salas de aula do ensino regular, situando o papel do professor itinerante para a 

concretização desse processo. 

 Muito se tem escrito sobre a integração, mas pouco se tem refletido sobre o seu 

verdadeiro sentido. Afinal o que é a integração? 

 Podemos afirmar que a integração é um modelo paradigmático muito presente em 

nossas escolas, uma vez que o seu sentido é o de estar junto, caminhar com, participar de, etc. 

Nessa ótica, a integração visa à inserção da pessoa com deficiência no âmbito da escola, 

sendo atendidas as suas necessidades pelo apoio do professor especializado. 

 A integração foi um movimento de extrema importância para as pessoas com 

deficiência, uma vez que ela oportunizou o acesso, a inserção e a permanência dos alunos com 

deficiência no ensino regular. Neste contexto, a figura do professor itinerante foi condição 

sine qua non para o seu desenvolvimento no espaço da classe comum, haja vista que esse 

professor tentava garantir o sucesso do aluno via normalização, ou seja, o professor itinerante 

reforçava os conteúdos escolares para suprir as dificuldades ou antecipar as “lacunas” que 

pudessem, eminentemente, ocasionar um “atraso” do aluno com deficiência no 

acompanhamento da turma. 

A integração permitiu, de certa forma, uma nova perspectiva de atendimento 

educacional ao aluno com deficiência, sendo encarada como uma inovação, constituindo-se, 
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como nos lembra Fonseca (1987, p. 87), “uma arte e uma ciência da individualização do 

ensino”. Neste sentido, o autor aborda a integração como filosofia educacional, sintetizando-a 

como um novo fazer pedagógico. 

 
Em resumo, falar em Integração é falar em novas alternativas e em novas vias, 
isto é, falar em desenvolvimento educacional e em progresso científico-
pedagógico. A integração, como filosofia educacional, envolve a adoção de 
arranjos específicos para mudar sistemas de ensino, sistemas de avaliação, 
sistemas de classificação, programas, atividades, etc. Para se atingir esse 
processo, naturalmente que a Integração se terá de basear em estudos e em 
investigações que permitam objetivamente suportar e avaliar a validade dos 
esforços e das ações de integração (FONSECA, 1987, p. 89). 

 
 

 Carvalho (1999, p. 35) diz que “a integração é um processo dinâmico de participação 

das pessoas num contexto de relações, o que determina a sua interação com os diversos 

grupos sociais”. Para a autora, integração implica reciprocidade. Neste sentido, sob o enfoque 

escolar, é um processo gradual e dinâmico que pode adotar formas diferentes de acordo com 

as necessidades e habilidades dos alunos. 

 Como se percebe, a integração tende a depositar no aluno – e apenas nele – a 

responsabilidade pelo seu sucesso ou fracasso escolar. A idéia é a de que o aluno deva se 

adaptar à rotina da escola, ao tempo e à prática pedagógica que não foram criadas para atender 

as suas necessidades. Desta forma, criam-se as classes especiais para suprir essa demanda, no 

sentido de se “ajustar” ao ritmo e aprendizagem escolar dos demais alunos ditos “normais”.  

 À medida que os alunos das chamadas classes especiais vão superando suas 

dificuldades, através do atendimento diversificado e quase individualizado, rompe-se a idéia 

de integração física e passa-se a aceitar o aluno com deficiência na sala de aula do ensino 

regular, através do processo de integração funcional. 

 Desta feita, emerge a necessidade de um profissional habilitado e especializado na área 

da deficiência que o aluno possui. A intenção era a da suplementação dos conteúdos 

trabalhados em sala de aula, de acordo com as suas necessidades; assim, o cego tinha a 

suplementação do Braille, o surdo tinha a suplementação em LIBRAS (Língua Brasileira de 

Sinais), a pessoa com deficiência mental realizava complementação das atividades, 

reforçando os conteúdos escolares da série em que ele estudava. 

 Eis o perfil do Professor Itinerante, peça-chave no êxito da integração escolar. Esse 

profissional viria a ser o elemento de ligação – o elo – entre a sala de aula e o aluno com 

deficiência, entre o aluno e o professor da classe comum. 
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Nesse contexto, a integração está alicerçada em princípios que historicamente foram 

construídos socialmente em resposta ao atendimento à demanda segregada institucionalmente 

que clamava pelos direitos de justiça e igualdade de oportunidades. 

Sassaki (op. cit., p. 32) aponta a normalização, na década de setenta, como a idéia 

inicial de normalizar estilos ou padrões de vida. Para o autor, significava criar, para pessoas 

atendidas em instituições ou segregadas de algum outro modo, ambiente o mais parecido 

possível com aqueles vivenciados pela população geral. Segundo o autor, fica evidente que se 

trata de criar um mundo – moradia, escola, trabalho, lazer, etc. – separado embora muito 

parecido com aquele em que vive qualquer pessoa. 

O mesmo autor apresenta o processo de Mainstreaning adentrando na década de 

oitenta do século passado, aproximando-se da idéia de integração, onde o princípio era o de 

levar os alunos o mais possível para os serviços educacionais disponíveis na corrente principal 

da comunidade. 

Nessa ótica, Mantoan (1998) aponta para o sentido da integração. Segundo a autora, 
 

O sentido da integração é análogo a um canal educativo geral que em seu 
fluxo vai carregando todo tipo de aluno com ou sem capacidade ou 
necessidade específica. Para a referida autora esse processo se traduz por 
uma estrutura intitulada sistema de cascata, que deve favorecer o ‘ambiente 
o menos restrito possível’, dando oportunidade ao aluno, em todas as etapas 
da integração, para transitar no “sistema”, da classe regular ao ensino 
especial (p. 05). 
 

 
Pode-se afirmar que esse processo de integração que se inicia com a inserção do aluno 

com deficiência na classe especial da escola comum está associado à idéia de integração 

física. A partir da década de oitenta, os movimentos de luta pelos direitos da pessoa com 

deficiência exigiam da sociedade respostas educacionais às demandas de atendimento desse 

segmento que clamava pelo direito à educação dentro das escolas de ensino comum, 

resultando na integração funcional. 

Esse tipo de atendimento exigia um professor que atendesse ao aluno em suas 

dificuldades a fim de “normalizar” o aluno com deficiência aos padrões da sala comum. Mas, 

para o atendimento pedagógico a esse aluno, o professor da sala de aula do ensino regular se 

sentia despreparado, inseguro e – em muitos casos – estigmatizava-o, alegando que não havia 

sido formado para ensinar a esse tipo de aluno. 
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Emergia assim a necessidade de um outro profissional – especializado na área da 

Educação Especial – para atender às necessidades do aluno com deficiência inserido no 

ensino regular. E, nesse contexto, aparece a figura do professor itinerante. 

As diretrizes e atos institucionais no que tange à Educação Especial mudam o enfoque 

ao atendimento às pessoas com deficiência, principalmente em termos da formação do 

profissional especializado:  
 

 Os cursos de formação de professores especializados em Educação Especial 
devem preparar esses profissionais, de modo que possam prestar 
atendimento educacional especializado, em escolas comuns e em 
instituições especializadas, envolvendo conhecimentos como: código 
Braille, Libras, técnicas que facilitem o acesso da pessoa com deficiência ao 
ensino em geral, e outros com a mesma finalidade (BRASIL, 2004, p. 20). 
 

 

Seu papel prescritivo está legitimado em documentos legais, como: O acesso de alunos 

com deficiência às escolas e classes comuns da rede regular (BRASIL, 2004). 
 

O atendimento educacional especializado deve estar disponível em todos os 
níveis de ensino escolar, de preferência nas escolas comuns da rede regular 
[...]. Esse atendimento funciona em moldes similares a outros cursos que 
complementam os conhecimentos adquiridos nos níveis de Ensino Básico e 
Superior [...]. O atendimento educacional especializado é uma forma de 
garantir que sejam reconhecidas e atendidas as particularidades de cada aluno 
com deficiência (pp. 08-11). 

 
 

No processo de integração escolar fica evidente a posição de destaque assumida pelo 

professor itinerante, inclusive a da responsabilização pela educação do aluno com deficiência. 

Muitas vezes, esse profissional era confundido com o técnico da escola, ou o “salvador da 

Pátria”, quando das respostas às questões relacionadas às dificuldades de aprendizagem dos 

alunos, o que gerava angústia e inquietações sobre a sua prática, uma vez que, muitas vezes, 

as dificuldades não eram de aprendizagem, mas sim, de “ensinagem”. 

Não restam dúvidas que o processo de integração escolar teve a sua importância e 

colaboração para a compreensão sobre as diferenças e o respeito às pessoas, inclusive aquelas 

com deficiência, como nos recordam Ferreira e Guimarães (2003): 

 
De certa forma, os princípios de “normalização” e “individualização” 
podem ser associados ao movimento de desinstitucionalização. Foram 
importantes elementos na aquisição de conhecimentos e experiências de 
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integração e, mais tarde, contribuíram no sentido de abrir caminho para o 
surgimento do paradigma da inclusão e da equiparação de oportunidades (p. 
115). 
 

 
Habermas (2002) aponta que a coexistência com igualdade de direitos de diferentes 

comunidades étnicas, grupos lingüísticos, confissões religiosas e formas de vida não pode ser 

obtida ao preço da fragmentação da sociedade. Assim, a integração social pode ser entendida 

como um processo histórico que encaminha a humanidade para a aceitação das diferenças e à 

diversidade. 

Para o autor, o processo de inclusão é um caminho sem volta, na perspectiva que – 

incondicionalmente – todos têm acesso à cultura e à qualidade da educação - que é uma 

garantia legal. Agora, o que se faz necessário é a mudança e transposição das barreiras 

atitudinais daqueles que fazem a escola e constroem um mundo cada vez mais diferente no 

sentido da diversidade e cada vez mais igual no sentido da democratização dos espaços 

sociais. 

A seguir, abordaremos o processo de Educação Inclusiva e a relação desse paradigma 

com a construção/reconstrução da identidade do professor itinerante. 

 

1.4 Os princípios da inclusão e a constituição identitária do professor itinerante  
 

A inclusão deve acontecer hoje, amanhã e daí em 
diante, mais do que no discurso, no próprio fazer 

social (...) Aprende a sociedade a ser inclusiva, 
sendo 

 (LIMA et al., 2003, p. 88). 
 

 O processo de inclusão exige do professor itinerante um repensar sobre a sua prática 

pedagógica, que antes era centrada, exclusivamente, nas características particulares do aluno 

com deficiência. 

 Neste sentido, Sánchez (2005, p. 11) enfatiza os princípios da inclusão, quando afirma: 
 

A filosofia da inclusão defende uma educação eficaz para todos, sustentada 
em que as escolas, enquanto comunidades de todos os alunos, sejam quais 
forem as suas características pessoais, psicológicas ou sociais (com 
independência de ter ou não deficiência (p. 11). 
 

 
Na perspectiva de mudança conceitual, de participação plena e com qualidade de todos 

os alunos, é onde se situa a construção de uma nova identidade do professor itinerante, face ao 
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paradigma da inclusão, o que se materializa na necessidade de ser repensado o seu papel, o 

seu exercício docente, a partir da transformação de sua prática pedagógica para o atendimento 

à diversidade. 

Analisaremos, a seguir, as premissas básicas do processo de inclusão educacional. 

 

1.4.1 O Processo de Inclusão Educacional 

 

Habermas (2002) deixa evidente a questão da inclusão como igualdade de direitos 

quando explicita que uma minoria discriminada só pode obter a igualdade de direitos por 

meio da secessão sob a improvável condição de sua concentração espacial. Caso contrário, os 

velhos problemas ressurgirão com outros sinais. Para o autor, em geral, a discriminação não 

pode ser abolida pela independência nacional, mas apenas por meio de uma inclusão que 

tenha suficiente sensibilidade para a origem cultural das diferenças individuais e culturais 

específicas. 

O autor corrobora para a compreensão da teoria inclusivista quando alerta que o 

problema das minorias “inatas”, que pode surgir em todas as sociedades pluralistas, agudiza-

se nas sociedades multiculturais. Mas quando estas estão organizadas como Estados 

democráticos de direito, apresentam-se, todavia, diversos caminhos para se chegar a uma 

inclusão “com sensibilidade para as diferenças” (HABERMAS, 2002, p. 166). 

Hall (2004, p. 105), aludindo a Foucault quando diz que o que nos falta é “uma teoria 

da prática discursiva”, acredita que o descentramento exige uma reconceptualização do 

“sujeito”. É preciso pensá-lo em sua nova posição deslocada ou descentrada – no interior do 

paradigma. 

  É na necessidade de rearticular a relação entre sujeitos – atores do processo ensino-

aprendizagem que pode residir o nó górdio do entrave na mudança de perspectiva da 

identidade docente do professor itinerante. 

Qual é o foco de atenção do professor itinerante: o aluno com deficiência ou todo e 

qualquer aluno? Que tipo de atendimento o paradigma inclusivista requer: atendimento às 

diferenças ou atendimento às deficiências? Como o professor itinerante está se percebendo/se 

configurando: enquanto sujeito do processo ou enquanto elemento fundamental, ou seja, a 

peça-chave, detentora do poder e do saber específico? Como está se configurando a sua 

identidade? 

Para Hall (op. cit., p. 106), a identificação é conceituada como um processo de 

articulação, uma suturação, uma sobredeterminação. Uma vez que, “como todas as práticas de 



 38 

significação, ela está sujeita ao jogo da differánce. Ela obedece a lógica do “mais-que-um”. 

Envolvendo um trabalho discursivo enquanto permanente construção, ou seja, enquanto 

processo”. 

Eis o nó górdio da questão da inclusão: a aceitação das diferenças! Acreditamos que é 

esse o caminho para o exercício de uma prática social menos excludente e está na escola o 

melhor local para se iniciar a atividade de aceitação das diferenças e do repúdio à 

discriminação. 

Nessa perspectiva, de uma escola acolhedora às diferenças, não cabe mais a função de 

um professor que reforce o estigma da discriminação, trabalhando com o aluno no sentido de 

normalizá-lo; o papel exercido pelo professor itinerante requer a mudança de paradigma, de 

conceitos e atitudes. 

Carvalho (2004, p. 46) alerta que “a inclusão não é o avesso da exclusão, pois o avesso 

desta pode ser uma inclusão marginal”. É nesse sentido que, cada vez mais, faz-se necessária 

a presença de um profissional que trabalhe com a diversidade, na perspectiva de rever práticas 

pedagógicas excludentes, de incitar o debate sobre as diferenças nas salas de aula, de garantir 

o acesso e a permanência – com qualidade – do aluno com deficiência na escola do ensino 

regular, uma vez que o paradigma da inclusão abrange a participação efetiva de TODOS na 

execução do projeto político-pedagógico da escola. 

Mantoan (2003, p. 24) apresenta a inclusão como outra opção de inserção, que 

questiona não somente as políticas e a organização da educação especial e regular, mas 

também o conceito de integração: “Assim, a inclusão causa uma mudança de perspectiva 

educacional, pois não se limita a ajudar somente os alunos que apresentam dificuldades na 

escola, mas apóia a todos: professores, alunos, pessoal administrativo, para que obtenham 

sucesso na corrente educativa geral”. 

Nesse processo, Stainback e Stainback (2004) afirmam que as crianças estão vivendo a 

experiência e aprendendo o valor da inclusão: “Estimulá-los a desenvolver e apresentar para 

pais, educadores e outros membros da comunidade projetos que demonstrem o valor e as 

contribuições de todos os integrantes da classe inclusiva”, segundo a autora, possibilitará a 

reflexão sobre a mudança no paradigma da homogeneidade pela heterogeneidade, pelo 

respeito à diversidade e pela luta em benefício dos princípios éticos de uma sociedade mais 

justa. 

Estando a escola a serviço de TODOS e para TODOS, será indispensável repensar a 

prática pedagógica dos professores, inclusive daqueles que exercem a itinerância. 
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Mantoan (2003) adverte que o impacto desta concepção é considerável, porque ela 

supõe a abolição completa dos serviços segregados. Vale ressaltar que o professor itinerante, 

durante muito tempo, valeu-se do atendimento segregado, do modelo clínico-terapêutico, para 

realizar a sua prática. 

Abordaremos, a seguir, a construção da identidade do professor itinerante, situando o 

que é pertinente ao seu papel e descrevendo quais as suas atribuições no exercício profissional 

face ao paradigma da inclusão.  

 

1.4.2 O Paradigma da Inclusão e a Construção da Identidade do Professor Itinerante  

 

Na mudança das instituições escolares em cumprimento à nova ordem da Educação 

Inclusiva, enquanto preceito legal, o professor itinerante vai construindo a sua identidade, 

revendo paradigmas e tomando posições. Refletiremos, então, sobre a construção da 

identidade docente a partir da mudança para o paradigma da inclusão. 

O conceito de identidade é definido por Nóvoa (1995) enquanto “um espaço de 

construção de maneiras de ser e de estar na profissão”. Assim, a construção da identidade do 

profissional docente vai demandar tempo. Segundo o autor, “um tempo para refazer 

identidades, para acomodar inovações, para assimilar mudanças” (1995, p. 16). 

Desvelar a construção da identidade do professor itinerante implica trazer à tona 

questões de ordem epistêmica, de apropriação de um determinado domínio, na relação com o 

saber para um novo patamar, agora contingente das relações com outros sujeitos, dentre eles: 

o professor do ensino regular, os alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, 

inclusive as pessoas com deficiência. 

Nessa emergência, imbrica-se o fazer pedagógico daquele que realizava um 

atendimento, prioritariamente, assistencialista e individualizado para uma outra dimensão, 

mais abrangente e acolhedora das diferenças que todos nós possuímos. 

A perspectiva que Habermas (2002) aponta é que 
 

[...]quando uma cultura majoritária, no exercício do poder político, impinge 
às minorias a sua forma de vida, negando assim aos cidadãos de origem 
cultural diversas uma efetiva igualdade de direitos. Isso tange questões 
políticas, que tocam o auto-entendimento ético e a identidade dos cidadãos 
(p. 164). 
 

 
Neste sentido, a identidade do professor itinerante será construída a partir da sua ação 

com os atores do fazer pedagógico, ou seja, na interação com os alunos da classe comum, os 
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professores do ensino regular. Na relação dialógica entre o ensinar/aprender, é que esse 

professor vai se constituindo. 

 Mas, afinal, o que é pertinente na identidade desse profissional? 

Weber (apud DUBAR, 1997) esclarece que 
 

as identidades estão, portanto, em movimento e esta dinâmica de 
desestruturação/reestruturação toma, por vezes, a forma de uma “crise de 
identidades”. Cada configuração identitária tem hoje uma forma mista no 
interior da qual as antigas identidades entram em conflito com as novas 
exigências da produção e onde as antigas lógicas que perduram entram em 
combinação e, por vezes, em conflitos com as novas temáticas de 
racionalização econômica e social (p. 239). 
 

 

A resposta a essa indagação exige uma retomada do conceito de professor itinerante, 

enunciado no Capítulo I deste estudo, quando as Diretrizes Nacionais para a Educação 

Especial na Educação Básica (BRASIL, 2001) esclarecem no sub-item 4.2: os serviços de 

apoio pedagógico especializado ocorrem no espaço escolar e envolvem professores com 

diferentes funções: 
 

Itinerância: serviço de orientação e supervisão pedagógica desenvolvida por 
professores especializados que fazem visitas periódicas às escolas para 
trabalhar com os alunos que apresentem necessidades educacionais 
especiais e com seus respectivos professores de classe comum da rede 
regular de ensino (p. 50). 
 

 

Há uma mudança de perspectiva do modelo educacional em voga, o que exige do 

professor uma reflexão sobre a sua prática e uma análise do referencial que o legitima. Nessa 

ordem, o professor itinerante se inclui nessa dinâmica, uma vez que esse profissional necessita 

rever o seu papel, a sua função, face ao novo modelo paradigmático emergente. 

Mantoan (2003) aborda esta temática quando afirma:  
 

Por tudo isso, a inclusão é produto de uma educação plural, democrática e 
transgressora. Ela provocou uma crise escolar, ou melhor, uma crise de 
identidade institucional, que, por sua vez, abala a identidade dos professores e 
faz com que seja ressignificada a identidade do aluno. O aluno da escola 
inclusiva é outro sujeito, que não tem uma identidade fixada em modelos 
ideais, permanentes, essenciais (p. 32). 
 

 

Segundo a UNESCO (1994, p. 27), “a preparação adequada de todo o pessoal 

educativo constitui o factor-chave na promoção das escolas inclusivas”. 
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Na prática, essa mudança vem ocorrendo nas escolas da Rede Municipal de ensino a 

partir de 2002, quando os professores itinerantes e o DEE (Departamento de Educação 

Especial) constituíram um grupo de estudo para reformulação de seu papel em face dos 

preceitos da educação inclusiva. 

Nesse sentido, foi formulado um documento que redefine as novas atribuições do 

professor itinerante a partir das premissas básicas de uma escola acolhedora das diferenças, 

que respeita a heterogeneidade e o ritmo próprio de cada aluno, mas que não é excludente. 

Para atender a esse novo perfil de escola, faz-se necessário que as mudanças elencadas 

nos preceitos legais se efetivem na prática, o que denota transformações no ser e estar docente 

desse profissional, solicitando, para tanto, mudanças em sua práxis, o que pode ocasionar a 

ressignificação de sua identidade; que pode levar a uma crise de identidade profissional.  

Nesse sentido, Santana (2005, p. 124) afirma que “torna-se evidente que a formação 

do professor é parte integrante e essencial do sistema educacional e precisa garantir aos 

educadores a construção de uma nova identidade profissional que não seja fixada em falsas 

crenças de que existe aluno ideal e homogeneidade na sala de aula”. 

Mantoan (2002, p. 84) adverte para uma nova perspectiva do exercício docente, agora 

pautado nos princípios da heterogeneidade e diversidade humana. Segundo essa autora, “na 

escola para todos os professores são especializados em todos dos alunos e as suas práticas são 

adequadas a grupos heterogêneos de aprendizes”. 

O Documento Formação de Professores para Educação Inclusiva/Integradora 

(BRASIL, 1998, p. 20) corrobora para essa mudança de perspectiva quando anuncia alguns 

dos conhecimentos 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 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) 

 

Na construção da identidade do professor itinerante, o Documento elaborado pela 

Gerência de Educação Especial da Prefeitura da Cidade do Recife (GEE/PCR) elucida que 
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Nesse sentido, a educação especial do município, afasta-se das práticas 
pontuais, isoladas e insere-se num projeto global de educação que garanta a 
todos o acesso e a permanência na escola, possibilitando a construção de 
identidades cidadãs. O professor itinerante deverá, nesta perspectiva, deslocar 
o eixo dos atendimentos individualizados, para apoiar a escola e o professor 
da classe regular com a intenção de qualificar a inclusão de todos os alunos 
[...] (RECIFE, 2004). 
 

 

Desta forma, o mesmo documento anuncia uma nova perspectiva de atuação do 

professor itinerante, apontando para uma nova práxis, a partir da reflexão sobre o seu papel 

numa perspectiva inclusiva: 
 

[...] A inserção do docente itinerante na construção do movimento de 
inclusão educacional apresenta-se, no momento, repleta de questionamentos 
no que se refere ao redimensionamento da prática. Contudo, o grupo de 
docentes itinerante, pela sua natureza flexível, se coloca à frente no 
processo de adequação dos paradigmas da educação especial do município, 
à realidade atual, portanto, disponível a percorrer novos caminhos na 
construção de uma educação de qualidade para todos (RECIFE, 2004).  

 

    

 Assim, o professor itinerante terá, dentre outras, as seguintes atribuições: 
 

- Participar do projeto político pedagógico das escolas assegurando ações 
voltadas para o respeito e valorização da diferença enquanto condição 
humana. 
- Contribuir junto à escola para a construção de alternativas pedagógicas 
visando atender os diferentes níveis de compreensão e desempenho dos 
alunos, bem como, necessidades específicas de ordem motora, sensorial e 
intelectual. 
- Definir junto ao professor e coordenação pedagógica, procedimentos de 
avaliação que atendam cada aluno em suas características, interesses, 
capacidades e necessidades de aprendizagem, acompanhando a evolução de 
suas competências. 
- Participar de encontros sistemáticos, para reflexão, construção e 
socialização de experiências relativas à docência itinerante. 
(RECIFE, 2004). 

  

 Faz-se necessário, então, escutar esse profissional, dar voz a esse professor, saber 

quais são os seus dilemas, suas dificuldades e reais necessidades frente ao que ele era e ao que 

ele é, uma vez que esse conflito poderá definir o vir a ser professor itinerante na escola 

inclusiva, em relação ao seu papel, na sua relação com a pessoa com deficiência, inserida na 

classe comum. 
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Refletiremos, então, sobre como acontece a formação profissional do professor 

itinerante e sobre quais pré-requisitos o professor itinerante constitui a sua docência, 

revelando o seu papel na construção da escola inclusiva e a construção de sua identidade 

docente. 
 

1.4.3 A Formação Profissional do Professor Itinerante 

 

A função do professor encontra-se alicerçada numa concepção de ensino tradicional, 

de caráter propedêutico e enciclopedista, onde este profissional é o detentor dos 

conhecimentos e será o transmissor para o aluno que, passivamente, irá absorvê-lo e 

incorporá-lo. Nesse modelo, não existe espaço para a construção de saber pelo aluno, uma vez 

que o aprendiz estará envolvido com a reprodução do conhecimento transmitido pelo docente. 

Esta prática pedagógica perdurou durante muitas décadas nas escolas de Ensino 

Fundamental e foi a partir dela que muitos professores itinerantes se embasaram para 

vivenciar a sua docência. 

Com o avanço das Ciências, especialmente através da Psicologia Cognitiva, 

principalmente com a contribuição dos estudos de Piaget, Vygotsky, Freinet, dentre outros, o 

foco do ensino deixou de ser o professor, colocando o aluno no centro desse processo. Essas 

teorias trazem à tona a exigência de uma nova abordagem educacional, respeitando-se o 

espaço do aluno na construção do conhecimento, o seu nível de desenvolvimento, valorizando 

suas construções, encarando o erro enquanto etapa de aprendizagem. 

Desta feita, são exigidos do professor uma nova postura, um novo olhar, uma outra 

prática pedagógica, uma vez que as teorias construtivistas e sócio-interacionistas não 

permitem mais um professor castrador e reprodutor de conhecimentos. 

Nesse processo, Libâneo (1986) situa, dentre outras, as abordagens progressistas: 

libertárias e libertadoras na Pedagogia, contribuindo para a ruptura com os modelos 

reprodutivistas de ensino-aprendizagem. 

Apesar desses avanços conceituais, na prática docente são vivenciadas diferentes 

concepções pedagógicas por diferentes professores. Segundo Cavalcanti (1998, p. 06), “tudo 

vai depender de sua visão de mundo, homem, sujeito e, principalmente, de sua formação 

inicial e continuada”. 

Sob essa égide, a LDBEN N° 9394/96 anuncia qual o nível de formação que o 

professor deve adquirir para atuar no Ensino Fundamental: 
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A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 
institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 
exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do 
ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal 
(BRASIL, 1996, p. 48). 
 

 

Deste modo, os Referenciais Curriculares Nacionais para a Formação de Professores, 

da Secretaria de Educação Fundamental – Ministério da Educação (BRASIL, 1999), alertam 

que esse professor deve ter, no nível dos saberes docentes, as seguintes características no 

exercício profissional: 

 

 Conhecimento sobre crianças, jovens e adultos; 

 Conhecimento sobre a dimensão cultural, social e política da educação; 

 Conhecimento da Cultura geral e profissional; 

 Conhecimento pedagógico; 

 Conhecimento experiencial contextualizado em situações educacionais.  

 

Vale salientar que se espera desse profissional um novo perfil, uma nova roupagem, 

distinta daquela à qual ele foi inicialmente formado. 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 

Básica, através do Parecer do CNE/CP N° 0009/01 (BRASIL, 2001, p. 04), descreve o perfil 

profissional que o professor da Educação Básica deve incorporar. Dentre outros aspectos, 

destacam-se:  
 

 orientar e mediar o ensino para a aprendizagem dos alunos; 

 comprometer-se com o sucesso da aprendizagem dos alunos; 

 assumir e saber lidar com a diversidade existente entre os alunos; 

 elaborar e executar projetos para desenvolver conteúdos curriculares; 

 utilizar novas metodologias, estratégias e materiais de apoio; 

 desenvolver hábitos de colaboração e trabalho em equipe.  

  

Santana (2005, p. 105-106) relata que a função educativa para o professor do Ensino 

Fundamental perdura desde a criação do Curso de Pedagogia. Assim, a autora contextualiza 

historicamente a formação do professor: 
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Constatamos, através da história da formação de professores no Brasil que a 
discussão a respeito do pedagogo como profissional, sua identidade, campo de 
trabalho e formação, perdura desde a criação do curso de Pedagogia em 1939. 
Desde então, surgem concepções com relação a função educativa desse 
profissional.  
 

Mizukami et al. (2000) anunciam que a partir da formação continuada esteja sendo 

reconstruída a identidade docente. Os autores exprimem a importância da formação 

continuada tratar de problemas educacionais, a partir da reflexão crítica sobre a prática 

pedagógica, abrindo caminhos para o desenvolvimento profissional, abolindo o caráter 

meramente tecnicista de reciclagem. 

Segundo as Diretrizes Nacionais de Educação Especial na Educação Básica (BRASIL, 

2001), o perfil do Professor de Educação Especial baseia-se nos requisitos para o exercício da 

docência no Ensino Fundamental, acrescidos da formação continuada, através de cursos de 

especialização lato-sensu, onde o professor irá adquirir as competências necessárias para 

trabalhar com o aluno com Necessidades Educacionais Especiais, inclusive com os alunos 

com deficiência: 

 
[...] Essa política inclusiva exige intensificação quantitativa e qualitativa na 
formação de recursos humanos e garantia de recursos financeiros e serviços 
de apoio pedagógico públicos e especializados para assegurar o 
desenvolvimento educacional dos alunos (p. 29-30). 
 

 

 As mesmas Diretrizes apontam para o inciso III do artigo 59 da LDBEN Nº 9394/96, 

(BRASIL, 1996) referindo-se a dois perfis de professores para atuar com alunos que 

apresentam necessidades educacionais especiais: o professor da classe comum capacitado e o 

professor especializado em educação especial. 

 Assim, são considerados professores capacitados para atuar em classes comuns com 

alunos que apresentem necessidades educacionais especiais aqueles que comprovem que, em 

sua formação, de nível médio ou superior, foram incluídos conteúdos ou disciplinas sobre 

educação especial e desenvolvidas competências para: 

I – perceber as necessidades educacionais especiais dos alunos; 

II – flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas de conhecimento; 

III – avaliar continuamente a eficácia do processo educativo; 

IV – atuar em equipe, inclusive com professores especializados em educação especial.  

São considerados professores especializados em educação especial aqueles que 

desenvolveram competências para identificar as necessidades educacionais especiais, definir e 
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implementar respostas educativas a essas necessidades, apoiar o professor da classe comum, 

atuar nos processos de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, desenvolvendo 

estratégias alternativas, entre outras, e que possam comprovar: 

a) formação em cursos de licenciatura em educação especial ou em uma de suas áreas, 

preferencialmente de modo concomitante e associado à licenciatura para educação infantil ou 

para os anos iniciais do ensino fundamental; e 

b) complementação de estudos ou pós-graduação em áreas específicas da educação especial, 

posterior à licenciatura nas diferentes áreas do conhecimento, para atuação nos anos finais do 

ensino fundamental e no ensino médio.  

Por conseguinte, o professor itinerante terá um perfil diferente daquele para o qual ele 

foi formado, ou seja, para ser professor do Ensino Fundamental, como também se distanciará 

do professor que atendia ao aluno com deficiência, a partir das dificuldades diagnosticadas, 

num atendimento segregacionista. Nessa interface, ele adquirirá uma identidade diferente das 

duas proposições para as quais tinha se instrumentalizado, possibilitando, assim, a 

reconstrução de uma outra identidade no exercício de sua docência. 

 O próximo capítulo discorrerá sobre a prática pedagógica do professor itinerante e a 

constituição da sua itinerância, frente à Política de Educação Integradora e Inclusiva, 

postulando a inserção da pessoa com deficiência na sala comum da escola regular, situando o 

fazer pedagógico desse docente, bem como elucidando o papel do professor itinerante frente à 

escola acolhedora da diversidade. 

 



 

 

 

 

 
CAPÍTULO 2 - A PRÁTICA PEDAGÓGICA E A CONSTITUIÇÃO DA 

ITINERÂNCIA 
 

 

 “Essa profissão precisa de se dizer e de se 
contar: é uma maneira de a compreender em 

toda a sua complexidade humana e científica. É 
que ser professor obriga a opções constantes, que 

cruzam a nossa maneira de ensinar e que 
desvendam a nossa maneira de ensinar à nossa 

maneira de ser”  
(NÓVOA, 1995). 

 
 

Neste capítulo discorreremos sobre a prática pedagógica do professor itinerante, 

revelando como ela vem se constituindo na literatura e a sua aproximação ou distanciamento - 

a nível prescritivo – do que está descrito para o exercício de suas funções, desvelando o seu 

real papel na vivência junto aos alunos com deficiência nas escolas de ensino regular. 

A prática pedagógica do professor itinerante tem sido produzida, segundo Tardif 

(2002), a partir do “saber-fazer”, ou seja, na construção/reconstrução/desconstrução, no dia-a-

dia das escolas. 

Podemos situar a demanda pela função do professor itinerante a partir do marco 

histórico da inserção do aluno com deficiência no ensino regular. Seu papel é descrito na 

literatura a partir das características expressas sobre a sua função, como é o caso do artigo 

“Experiências de uma sala de aula e de uma rede”, de Fontolan (2002), onde a autora descreve 

a experiência do trabalho em Educação Especial desenvolvido no Município de Campinas/SP, 

a partir de 1993: 
 
 
[...] Nesta época estava sendo desenvolvido um Programa em nossa 
Prefeitura onde os professores formados em Educação Especial que tinham 
prestado o concurso, faziam o acompanhamento de alunos que 
apresentavam deficiência desde que diagnosticada e caso não tivesse esse 
diagnóstico era encaminhado para tal e também orientavam as professoras 
que tinham aluno com deficiência, indicando-lhes textos referentes à 
deficiência, modos de trabalho com o aluno, enfim davam um suporte para 
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as professoras e ajudava a criança no seu crescimento, na sua aprendizagem 
e na sua socialização, são as chamadas professoras itinerantes. [...] (p. 01). 
 
 

Torna-se evidente, a partir desse relato, que o papel fundamental do professor 

itinerante situava-se na integração do aluno com deficiência na sala de aula do ensino regular. 

Daí a importância de sua presença na escola. Observa-se também a importante ênfase dada ao 

diagnóstico, especificando o tipo de deficiência que o aluno possuía, sendo necessário um 

especialista na deficiência do aluno para a garantia da aprendizagem e êxito no seu processo 

de escolarização. 

O documento prescritivo da Prefeitura da Cidade de Recife - O Professor no 

atendimento Itinerante – ratifica a necessidade desse profissional no processo de inserção do 

aluno com deficiência no ensino comum: 
 
 
O professor itinerante, em sua área específica, procura se integrar na 
programação da escola, a fim de melhor observar como caminha o processo 
educativo do aluno integrado. Baseado na resolução nº 15 de 23 de agosto de 
1978 do Conselho Estadual de Educação de Pernambuco – Art. 7, Parágrafo 
Único – os educandos deficientes que freqüentam classes regulares receberão, 
sob forma individual ou coletiva em instituição especializada ou não mediante 
assistência do professor itinerante, complementação do seu atendimento 
educativo (RECIFE, 1994). 

 
 

Conforme exposto no trecho do documento acima, o lugar do trabalho do professor 

itinerante localiza-se nas escolas que têm inseridos em suas salas alunos com deficiência. A 

intenção é integrá-los da melhor forma possível na classe comum, devendo esse profissional 

complementar o processo educacional desses alunos, a partir do princípio da normalização.  

Esse mesmo documento esclarece as principais atribuições que o Professor Itinerante 

deveria exercer, quais sejam: 
 

 
- Ter cuidado de desfazer quaisquer dúvidas que possam surgir visando 
minimizar a preocupação de que a criança portadora de deficiência venha a 
ser um empecilho para o bom desenvolvimento dos trabalhos escolares. Só 
se conseguirá um trabalho com rendimento e desenvolvimento do aluno na 
escola se os professores itinerantes e da turma mantiverem estreita 
colaboração e entrosamento. 
- A função do professor itinerante é bastante ampla, pois a ele cabe não só 
fazer o atendimento ao aluno já integrado, mas preparar a turma e o 
professor de ensino regular que o receberá, orientando-os de acordo com a 
deficiência de que é portador. Para tal o professor itinerante deve conhecer a 
deficiência do seu aluno, o método a adotar, os recursos que usará para 
estimular o máximo as suas potencialidades. 
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- Prestar informações a direção, supervisão e professora da escola sobre o 
portador de deficiência (RECIFE, 1994). 
 

 
Os grifos presentes na primeira atribuição destinada ao professor itinerante são nossos 

e destacam que desde o início da criação da função do professor itinerante estava implícito o 

princípio inclusivista, ou seja, o esclarecimento sobre as possibilidades de aprendizagem da 

pessoa com deficiência no ensino comum e a garantia do direito à escola para todos.  

A segunda atribuição diz respeito à especialização desse profissional, onde lhe era 

exigida uma formação na especificidade da deficiência do aluno, conseqüência do modelo 

clínico-educacional vigente na época. Vale ressaltar também a imperiosa necessidade de 

“preparação” da turma e do professor para receber esse aluno “deficiente”, ou melhor, integrá-

lo sem causar prejuízo ao andamento da turma. 

A terceira atribuição refere-se aos esclarecimentos e informações que se fazem 

necessárias a respeito do aluno com deficiência a todos os atores do processo educacional.  

É válido destacar que o trabalho do professor itinerante estava condicionado a revelar 

as causas e conseqüências inerentes da deficiência que o aluno possuía, estando sua prática 

alicerçada mais no déficit, na falta, do que mesmo nas possibilidades de aprendizagem 

daquele aluno. 

O estudo de Caiado (2003) sobre o Aluno Deficiente Visual na Escola apresenta 

depoimentos que corroboram para a compreensão do papel do professor itinerante, uma vez 

que as lembranças que os alunos com Deficiência Visual resgataram retrataram a memória 

desse profissional nos diversos momentos históricos, inclusive quando esse serviço ainda não 

era disponível nas escolas: 
 
 
Eu tenho 48 anos. Perdi a visão aos sete anos por descolamento de retina; 
quando isso aconteceu, eu estava na escola. [...] Depois disso, não fui mais à 
escola. Naquele tempo era impossível freqüentar a escola assim, hoje já há 
uma série de recursos, mesmo em cidade pequena. Na década de 50, 
nenhum professor, na minha cidade, conhecia o sistema braile [...] 
(Depoimento de Marcos, entrevista realizada em 1997 – CAIADO, 2003, p. 
70). 

 
A professora itinerante, no meio do ano, admitiu que eu estava 
acompanhando e aí começou a fazer um trabalho melhor. Ela queria que eu 
fizesse faculdade em Marília. Ela dizia: “-Você á a nossa esperança de 
faculdade!” [...] (Depoimento de Emmanuelle, entrevista realizada em 1997 
– CAIADO, 2003, p. 65). 
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Para Caiado (op. cit., p. 110), “todos os serviços especializados são competência de 

um professor especializado em educação especial.” A referida autora cita o art. 59 da LDB 

9.394/96 quando afirma que “os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 

necessidades especiais professores com especialização adequada em nível médio ou superior, 

para atendimento especializado [...]” (BRASIL, 1996). 

Desta feita, para a autora a responsabilidade pelo sucesso do aluno no processo de 

integração escolar era, essencialmente, responsabilidade do profissional especializado, ou 

seja, do professor que dominava as técnicas e procedimentos metodológicos a partir da 

compreensão da deficiência do aluno. 

Nesse sentido, a autora discorre sobre as diversas atribuições desse professor: 
 

Primeiramente, podem-se citar em três esferas: no atendimento ao aluno; na 
produção e adaptação de material didático; no atendimento à comunidade 
escolar, professores, alunos e funcionários, para orientação e esclarecimento 
sobre a especificidade de seu trabalho e as necessidades do aluno com 
deficiência. Pode-se, ainda, ampliar as atribuições desse professor, se 
incluirmos a relevância desses serviços como campo de estágio na formação 
de novos professores e a necessidade do professor especializado produzir 
conhecimento nessa área de atuação (CAIADO, 2003, p. 110). 
 

 

Vale salientar uma abrangência ainda maior que figura a partir dos estudos de Caiado 

(2003) no que tange à formação de novos professores para o exercício da docência nos 

serviços especializados e à formação continuada desse profissional, inclusive à luz da 

produção do conhecimento científico.  

 De fato, é notório enfatizar que a mudança do paradigma integracionista para o 

inclusivista requer transformações na postura desse profissional, em seu discurso e em sua 

práxis. 

Os trechos dos artigos abaixo descritos revelam, fundamentalmente, como esse 

professor itinerante tem sido visto pelos professores do ensino regular, revelando inclusive a 

perspectiva de mudança no seu fazer cotidiano: 
 

[...] Ao trabalhar com este aluno deficiente visual, nesse ano, tive um apoio 
muito grande da professora itinerante, onde me orientou nas formas de 
como trabalhar com ele, me deu dicas de material para estar confeccionando 
para auxiliá-lo em sua aprendizagem, indicou-me textos para ler e ficar 
sabendo mais sobre o problema, enfim foi um ano de grandes aprendizagens 
para mim. [...] (FONTOLAN, op. cit., p. 01). 
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O professor da sala de recursos e/ou o professor itinerante serão uma ajuda 
para você. Converse com eles, troque idéias e não tenha milindres em expor 
as suas dúvidas (COM & TORRES, 1998, p. 03). 

 

 
 Em consonância com as diretrizes prescritas de atuação do professor itinerante na 

Rede Municipal de Ensino, descritas a partir da política educacional de inclusão, ensejadas 

pelo documento Diretrizes Nacionais de Educação Especial na Educação Básica (BRASIL, 

2001), citado no I Capítulo deste estudo, bem como no Documento de Reestruturação do 

Papel do Professor Itinerante (RECIFE, 2004), delineia-se para esse profissional um outro 

fazer pedagógico, agora distanciado do atendimento clínico-individualizado, para uma 

perspectiva mais pautada no coletivo. 

 Percebe-se na literatura o surgimento de um novo fazer docente, talvez, sendo um 

resgate da função desse profissional, no espaço/tempo do exercício de suas primeiras 

atividades, como é o caso do artigo “Educação Física na Escola Inclusiva”, de Conde (1996): 
 
 
(...) Logo na primeira semana de aula, fui procurado por Dona Leila. Ela é 
professora da Secretaria de Educação que dá apoio aos alunos portadores de 
DV da rede municipal. Ela falou-me sobre deficiência e sobre igualdade. 
Disse-me que todos nós somos diferentes um dos outros e que o aluno 
deficiente tem somente uma diferença mais visível. Me falou de preconceitos, 
disse das generalizações que os formam (...) (p.02). 
 

 
Fica explícito no relato acima descrito que a principal função do professor itinerante é 

minimizar obstáculos, esclarecer dúvidas, lançar novos desafios. Daí a necessidade da 

ressignificação do papel do professor itinerante, talvez como um resgate das funções que lhe 

foram prescritas no momento do delineamento de suas atribuições iniciais. 

Alguns documentos preliminares da PCR esclarecem a função desse profissional, 

caracterizando seu exercício docente ao longo do contexto histórico, já em 1994:  
 

 
JUNTO AO PROFESSOR DO ENSINO REGULAR: 
 Apoiar o professor que atende o aluno portador de deficiência com a 

finalidade de minimizar dificuldades de adaptação que possam surgir. 
 Participar de reuniões e planejamento. 
 Integrar-se com os professores nas atividades da unidade escolar. 
 Planejar junto com o professorado o quadro de atendimento do aluno 

integrado, tendo a preocupação de não o privar de qualquer atividade de 
classe, respeitando as suas limitações. 
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JUNTO À ESCOLA: 
 Conscientizar o pessoal técnico-administrativo quanto as dificuldades do 

aluno portador de deficiência sem esquecer que o mesmo tem 
potencialidades que devem ser exploradas. 

 Unir escola e família para um trabalho conjunto em benefício da melhor 
integração do portador de deficiência. 

(RECIFE, 2004). 
 

 
O professor itinerante passa a ser visto por um novo ângulo, num contexto que amplia 

a sua prática, além do atendimento ao aluno com deficiência e do apoio pedagógico 

especializado ao professor. Seu papel vai adquirindo uma nova dimensão que vai sendo 

redefinido através dos documentos mais recentes prescritos para o exercício de sua função, 

como é o caso do já anteriormente citado Documento da SEC/DEE/PCR, O Professor no 

Atendimento Itinerante (RECIFE, 2004). 

Segundo Figueiredo (2002), “As marcas que os discursos e as ações dos professores 

vão imprimindo no delineamento das relações estabelecidas no interior da escola assumem 

papel preponderante quando a lógica da prática educativa é a de incluir todos os alunos” (p. 

72). 

Glat et al. (2005) afirmam que “O papel da Educação Especial vem se transformando 

gradativamente em um conjunto de suportes e recursos materiais e humanos voltados para 

apoiar o Ensino Regular nesse processo”. É sob essa nova ótica que se situa a ressignificação 

do papel do professor itinerante, desvelando-se um novo fazer, agora pautado no fazer 

coletivo, no refletir em conjunto, em tomar decisões a partir da escuta dos vários atores do ato 

educativo, dentre eles: o aluno, o professor do ensino regular, os pais, os demais colegas 

envolvidos no processo, a direção da escola e o corpo técnico-pedagógico. 

Nessa direção, a pesquisa realizada e coordenada nacionalmente por Bueno e Ferreira 

(2002) e coordenada regionalmente por pesquisadores destacados pelo estudo sobre a 

Educação Inclusiva, intitulada “Políticas Regionais de Educação Especial no Brasil” traz à 

baila, dentre outros aspectos, a descrição dos serviços oferecidos pela educação especial de 

cada região brasileira e – nesse contexto – os serviços de ensino itinerante. Há diferenças 

expressivas entre os Estados, como é observado nos exemplos a seguir. 

A proposta da SEDUC-PA destaca: 

Ensino Itinerante – acompanhamento educacional realizado em escolas, por 
técnicos e docentes especializados, aos alunos com necessidades educacionais 
especiais inseridos no ensino regular, que requerem atendimento pedagógico 
específico, pretendendo dar suporte em qualquer etapa ou modalidade de 
ensino em que se encontra o aluno com necessidades educacionais especiais, 
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podendo se efetivar em caráter intra-itinerante, dentro da própria escola ou em 
caráter inter-itinerante, com ações em diferentes escolas (Art. 13º). 

 

 O documento do Estado de Pernambuco prevê que 

 

os educandos portadores de necessidades educativas especiais serão atendidos 
nas escolas do sistema geral de ensino e que será assegurado serviços de apoio 
tendo em vista o atendimento as suas necessidades. A estrutura organizacional 
do atendimento é compreendida por: Sala de Recursos, Apoio 
Psicopedagógico, Serviço de Itinerância, Serviços com recursos tecnológicos 
adaptados. Esses serviços devem ser oferecidos em turnos diferentes ao da 
classe onde o aluno está sendo escolarizado. 

 

 Os resultados obtidos nesse estudo indicam a relação direta entre o atendimento 

educacional especializado num modelo clínico-pedagógico de atendimento às necessidades 

educacionais do alunado com deficiência.  

Segundo Bueno e Ferreira (2002), em linhas gerais, os documentos analisados 

retratam dois momentos, sempre posteriores à LDBEN de 96: em alguns casos, as referências 

utilizadas são o capítulo V da LDBEN e outros documentos como a Política Nacional de 

Educação Especial de 1994 do MEC; em outros, a referência central é a Resolução 02/01 do 

CNE/CEB, que definiu as diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica.  

Apesar do estudo de Bueno e Ferreira (op. cit.) não ter o objetivo de revelar o papel do 

professor itinerante – a nível nacional – observou-se, através dos documentos analisados pelos 

pesquisadores, a não-garantia do atendimento do professor itinerante enquanto ferramenta de 

apoio à educação para todos e a pouca clareza sobre o papel a ser desempenhado por esse 

profissional a nível prescritivo nas resoluções e documentos das diversas secretarias estaduais 

pesquisadas. 

 Outras pesquisas apontam a necessidade desse profissional no processo de inclusão, 

apresentando elementos fundamentais para a efetivação de sua prática pedagógica, como é o 

caso do estudo de Carmo et al. (2002), pesquisando sobre o que pensam os professores 

itinerantes sobre a inclusão de alunos surdos no ensino regular, afirmam que 

  
(...) Esses professores procuram dar suporte técnico aos profissionais da 
escola em que o aluno está inserido, além de serem referencial a esse aluno. 
O itinerante, portanto, lida diariamente em situações diversas em torno da 
inclusão e da permanência do aluno especial na escola regular. Apesar 
disso, o professor itinerante tem poucas oportunidades de expressar suas 
avaliações e angústias em relação à inclusão enquanto política educacional 
(p. 02).  
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Os grifos são nossos para destacar o fato de que apesar da existência de políticas de 

implementação de uma educação para todos, inclusive garantida legalmente, a compreensão 

sobre o papel a ser desempenhado pelo professor itinerante está longe de ser entendido 

enquanto suporte e apoio da e para a escola, no processo de inclusão de todo e qualquer aluno. 

Quase sempre seu exercício profissional está condicionado ao aluno “especial”, no sentido 

restrito do termo “deficiente”. 

Carmo et al. (op. cit.) atentam para o cuidado que o professor itinerante deve ter para 

que o aluno com deficiência seja visto enquanto pessoa, enquanto sujeito histórico e social. 

Tal pesquisa demonstrou que há  

 
possibilidade de valorização da experiência cotidiana de professores 
itinerantes e a necessidade de dar voz a esses profissionais, os quais, por 
vivenciarem diretamente as mudanças que a política educacional de 
inclusão propõe, possuem autoridade prática suficiente para apontarem 
críticas e oferecerem sugestões de mudanças na prática escolar tanto do 
ensino regular quanto do ensino especial (p. 04). 
 

 

 Neste sentido, alguns estudiosos como Huberman (1995), Nóvoa (1995), Goodson 

(1995), Tardif (2002), Zeichner (1993), dentre outros, indicam a necessidade de escutar o 

professor, no sentido de dar voz à sua prática, de refletir sobre o seu fazer pedagógico, sobre a 

sua docência, como elemento crucial à continuidade de sua formação. 

Os estudos de Pletsch (2005) indicam que a modalidade de ensino itinerante pode 

representar uma proposta educativa viável para a inclusão de pessoas com necessidades 

especiais em rede regular de ensino, uma vez que, nessa pesquisa, “os resultados 

evidenciaram que o trabalho realizado pelas professoras itinerantes desempenha diversas 

funções no ambiente escolar, indo além do suporte aos professores regulares e do auxílio aos 

alunos especiais incluídos”. 

Para a autora, os professores itinerantes atuam como agentes de inclusão, 

sensibilização e mobilização pró-inclusão nas escolas que trabalham. Alguns depoimentos 

extraídos deste estudo revelam a importância do trabalho vivenciado pelo professor itinerante, 

descortinando o seu papel frente ao paradigma da inclusão: 
 

 
O meu papel de itinerante é muito importante, primeiro porque é muito difícil 
na nossa sociedade falar da inclusão do diferente (...) Minha contribuição é 
que o professor regular e a escola possam entender qual é a necessidade 
especial desse aluno que está sendo incluído e integrado nessa turma. Qual é a 
melhor forma da gente buscar para ele novas possibilidades, levando-o a 
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refletir e, conseqüentemente, a aprender mais. Então, quando o professor 
itinerante compreende isso, ele facilita, ele propicia essa inclusão. Esse é o 
papel principal do professor itinerante (Professora Itinerante participante da 
pesquisa – PLETSCH, 2005, p. 96). 
 
O professor itinerante é o elo da verdadeira inclusão. Através dele 
valorizamos as diferenças que constituem a riqueza de cada cultura e das 
pessoas (Coordenadora Pedagógica de uma escola participante da pesquisa – 
PLETSCH, 2005, p. 95). 
 

 
Analisando os relatos acima, fica elucidada na primeira fala a transição existente entre 

o paradigma integracionista e o inclusivista, principalmente quando esse professor itinerante 

se identifica como peça fundamental para a inclusão do aluno com deficiência na sala de aula 

do ensino regular, característica marcante da perspectiva integracionista que exigia a presença 

do professor especializado para que a permanência do aluno com deficiência se efetivasse 

com êxito no ensino comum. Na segunda fala, a impressão é a de que só com a presença desse 

profissional é que há a valorização das diferenças e que só através desse docente é que a 

inclusão, de fato, se efetivará. 

Sob a égide da mediação pedagógica um outro relato, nesse estudo, amplia a 

percepção sobre o papel do professor itinerante: 
 

 
O papel do professor itinerante não é só trabalhar com o aluno e priorizar as 
adaptações para ele, mas sim envolver-se com o pedagógico do professor 
regular, com o pedagógico da escola e também ser um o elemento que age 
nesse processo de inclusão escolar, promovendo um olhar inclusivo. Então 
ele não vai se deter apenas à deficiência e ao aluno, mas sim trabalhar com 
a escola. Ele é um agente de mudança, de transformação (Representante da 
Educação Especial do RJ – PLETSCH, 2005, p. 96). 
 

 
Observa-se que existe uma distância enorme entre o discurso da representante do 

Serviço de Educação Especial do Município e o discurso do professor no seu dia-a-dia nas 

escolas. 

O trabalho volante do professor itinerante é, muitas vezes, descrito na literatura como 

um aspecto que dificulta a concretização da prática desse profissional (FONTOLAN, 2002; 

PLETSCH, 2005), tanto por não construir um vínculo mais duradouro no cotidiano escolar, 

quanto por estar ausente na maioria das discussões dos problemas e dificuldades das escolas, 

por permanecer um curto período de tempo em uma ou outra unidade escolar. 

Essa constatação se efetiva a partir do documento da Prefeitura da Cidade do Recife 

que situa a operacionalização do atendimento do professor itinerante, em 1996: 
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O atendimento itinerante deve ser realizado no horário diferente do horário de 
aula do aluno, podendo ser individualizado ou coletivo (no máximo três 
alunos), desde que os alunos apresentem-se em um período de 
desenvolvimento cognitivo semelhante. Os atendimentos devem ter, em 
média, uma periodicidade de duas vezes por semana para cada aluno, com 
carga horária referente a uma hora-aula por atendimento (RECIFE, 1996). 
 

 
Como se observa no trecho do documento acima, a prática que perdurou durante muito 

tempo foi a do atendimento individualizado, um-a-um, onde o aluno estava mais exposto à 

situação de segregação e rotulação do que imbricado num processo de inclusão. Pelo caráter 

desse atendimento, o professor dificilmente construía um vínculo com a escola em que o 

aluno estava inserido, até mesmo porque atendê-lo em horário oposto ao que ele estudava só 

contribuía para aumentar a distância entre o professor do ensino regular e o professor 

itinerante. 

Nesse sentido, Fontolan (2002) relata algumas dificuldades enfrentadas pelo professor 

itinerante quando no exercício de sua docência, desde a época da criação desse serviço: “O 

problema é que nessa época eram poucos os profissionais para esse trabalho sendo, muitas 

vezes, essas professoras visitavam as Unidades Escolares poucas vezes por semana, já que 

tinham um grande número de crianças para atender...” (p. 01). 

A referida autora alerta que já existem muitos alunos com deficiência matriculados na 

Rede e os professores itinerantes ainda são em pequena quantidade, ficando muito divididos, 

não conseguindo realizar um trabalho mais significativo, fazem o que podem, muitas vezes 

extrapolando o seu horário na unidade escolar. 

Em relação à atuação desse profissional, situamos que a sua prática pedagógica está 

diretamente condicionada num fazer docente a partir da relação com o outro, às vezes 

trabalhando com as dificuldades de aprendizagem do aluno com deficiência, outras vezes, 

apoiando o professor em suas necessidades/dificuldades perante o processo de inclusão, ou 

mesmo numa ação mais ampla, discutindo a inclusão a partir da 

conscientização/sensibilização com os outros agentes da comunidade escolar. 

Na pesquisa de Pletsch (2005) através da análise obtida,  
  

verificou-se que o trabalho itinerante desempenha diversas funções no 
ambiente escolar, não se restringindo apenas às tarefas que lhe cabem 
formalmente como o atendimento a alunos especiais em classe regular e 
suporte aos seus professores. Na prática, as professoras itinerantes que 
participam desta pesquisa atuam com agentes de mediação, sensibilização e 
mobilização pró-inclusão junto de personagens – diretores, coordenadores 
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pedagógicos, professores regulares e demais funcionários – responsáveis 
pela dinâmica cotidiana das escolas (p. 103). 
 

 

 Vale ressaltar a necessidade de se resgatar como esse professor itinerante está sendo 

visto pelos demais operadores da educação, principalmente nas escolas em que é vivenciado o 

trabalho desse profissional. 

Segundo Glat (2005), “há que se considerar, ainda, que uma proposta efetiva de 

Educação Inclusiva não elimina o atendimento especializado para alunos que estejam 

enfrentando dificuldades em acompanhar a classe regular” (p. 03). 

A autora apresenta a importância do atendimento especializado para a concretização 

da educação inclusiva, no sentido de dar apoio e suporte ao ensino regular. 

Mas, o que se questiona é como esse apoio de fato está sendo ofertado e qual o papel 

do professor itinerante frente ao novo modelo de educação para todos. 

Fontolan (op. cit.) afirma que “o modelo que hoje temos acaba prejudicando a 

continuidade desse trabalho, pois ele se inicia em um dia e vai ser retomado dois ou mais dias 

depois, quebrando assim o interesse do aluno no que está sendo ensinado”. Para a autora, para 

que o trabalho desse professor itinerante tenha um resultado mais efetivo, seria necessário que 

cada escola tivesse um professor itinerante da Educação Especial em cada período e todos os 

dias da semana, podendo dar uma atenção maior ao aluno e ter uma continuidade de trabalho, 

criando um vínculo maior entre professor e aluno. 

Nesta ótica, a educação especial não poderá ser compreendida como um sistema 

paralelo ao sistema regular de ensino (BUENO, 1999; MANTOAN, 2003; CARVALHO, 

2004 e GLAT, 2005), mas como um suporte/apoio que perpassa toda e qualquer modalidade 

do sistema educacional, viabilizando as práticas pedagógicas que possibilitem o atendimento 

mais adequado à diversidade da população inserida no contexto regular de ensino. 

Neste sentido, Glat (op. cit.) afirma que o atendimento itinerante constitui-se numa 

“modalidade de suporte que pode ser considerada a menos restritiva, uma vez que objetiva 

interferir em todos os processos da escola; o atendimento especializado, quando 

indispensável, é dado na própria sala de aula do aluno” (p. 7-8). 

Acontece que esse novo fazer pedagógico ainda está sendo construído, o que demanda 

tempo, reflexão, gerando inquietações, dúvidas e incertezas, pois, para Glat (op. cit.), “embora 

tal política seja ao nosso ver acertada, pois dá a “chance” à escola de refletir sobre suas 

práticas e tentar se estruturar para acolher todos os alunos, a implementação desse processo 

nem sempre ocorre de maneira tão linear [...]” (p. 09). 
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Caiado (2003) afirma que “a rede pública deve oferecer serviços educacionais 

especializados de apoio ao aluno deficiente (...) que está no ensino regular”. E acrescenta que 

“esse aluno precisa desses serviços para ter acesso, permanência e sucesso escolar”, 

advertindo que a negação desses serviços “compactuam com uma política que impede o 

acesso aos direitos sociais” (p. 134). 

Nessa perspectiva, o professor itinerante vai fortalecendo a sua identidade, enquanto 

profissional, enquanto docente, desvencilhando-se de um modelo centrado no déficit, na falta, 

para assumir uma outra postura: ser agente no processo de mediação entre 

aluno/conhecimento, aluno/aluno, aluno/professor, dentre outros.  

A bandeira que será assumida vai ser aquela da inclusão de todos; nesse processo, 

estão as pessoas com deficiência com todas as suas possibilidades de aprendizagem e de 

desenvolvimento de suas habilidades.  

O próximo capítulo versará sobre a ressignificação da itinerância contextualizando as 

atribuições do professor itinerante no processo de educação inclusiva, face à inserção do 

aluno com deficiência na sala de aula do ensino regular, buscando revelar o seu papel frente à 

escola acolhedora da diversidade. 



 

 

 

 

CAPÍTULO 3 - A RESSIGNIFICAÇÃO DA ITINERÂNCIA 
 
 
 

O querer tem como objeto projetos, pois a vontade 
transforma o desejo numa intenção, que decide o que 
vai ser (...) o querer para o futuro com todas as suas 

incertezas, geradoras das expectativas do medo e 
esperança (...), portanto, a vontade é uma faculdade 

voltada para o futuro, e o futuro, por maior que seja a 
sua probabilidade, é sempre incerto. 

(LAFER, C., 1979, p. 102). 
 

 

 

A escola que assume a política de educação para todos vai exigir do professor um 

outro perfil, baseado no atendimento às necessidades de diferentes alunos, com diferentes 

ritmos de aprendizagem e diferentes possibilidades de avanços e construções. A perspectiva é 

a de atender a todos os alunos no universo da sala de aula do ensino regular, inclusive ao 

aluno com deficiência. 

Buscar-se-á no professor itinerante um novo fazer pedagógico, agora situado no 

atendimento à demanda educacional de todos os alunos que apresentem necessidades 

educacionais especiais. 

Essa mudança em sua prática estará imbricada com a revisão de seus conceitos, 

procedimentos metodológicos e atitudes frente à diversidade, uma vez que o momento é de 

ruptura com o modelo integracionista de atendimento às dificuldades do aluno com 

deficiência para o apoio pedagógico a todos os alunos. 

Freitas et al. (2005, p. 15) alertam que as desigualdades entre nossas trajetórias 

educacionais e a singularidade de construção sócio-histórica não podem ser sublimadas, ou 

transformadas por um passe de mágica. Para a autora, o ideário da inclusão compromete-nos a 

mudar nossos valores, nossa cultura (pessoal, profissional e social), nossa moralidade, nossos 

preconceitos. A autora afirma que, certamente, essa é uma mudança envolvida pelo desejo e 

convencimento. Portanto, constitui um processo lento e inconstante que evolui no devir sócio-

histórico. 
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Mas, como acontece essa transformação? O que o professor itinerante pensa sobre essa 

mudança? Como ele se sentia antes? Como ele se sente agora? 

Essas indagações serão objeto de nossa investigação, no sentido de resgatar o 

significado da itinerância à luz do paradigma de uma escola para todos. Neste sentido, este 

capítulo discorrerá sobre a ressignificação do papel do professor itinerante face à inserção da 

pessoa com deficiência na escola regular, apresentando um diálogo com alguns dos principais 

autores que tratam da inclusão e apontam para a necessidade do processo de ressignificação 

dos papéis dos professores para uma escola inclusiva. Assim, buscamos em Mittler (2003), 

Mantoan (2003), Ferreira e Guimarães (2003), dentre outros, a contextualização dessa 

abordagem. 

 

3.1 A Ressignificação do Professor Itinerante face à Educação Inclusiva 

 

 Em consonância com os princípios da educação inclusiva, a docência itinerante vai 

tomando um novo significado, um novo fazer pedagógico, esteada no atendimento às 

necessidades educacionais de qualquer aluno que o requeira, inclusive aqueles com 

deficiência. 

 Mittler (2003) alerta que o modelo social propõe modificações significativas no 

ambiente e nas mudanças no papel profissional, com o objetivo de fazer com que as crianças 

com necessidades educacionais sejam capazes de permanecer nas escolas regulares. 

Nesse sentido, o referido autor afirma que a estrutura e organização das escolas e o 

trabalho dos professores devem mudar para acomodar uma maior diversidade de necessidades 

do aluno.  

Mittler (op. cit., p. 27) adverte para a necessidade de um professor de apoio que, no 

caso inglês, é o coordenador de necessidades educacionais especiais, para fazer acontecer a 

inclusão: 
 

A nomeação de uma coordenadora de necessidades educacionais especiais 
para cada escola designa-se ao apoio dos professores das escolas regulares 
na consecução de suas responsabilidades. Os coordenadores de 
necessidades educacionais especiais são catalisadores, facilitadores e 
administradores. Eles não foram designados para realizar um ensino 
adicional e compensatório em uma base individual. 
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Ainda sobre o apoio a ser ofertado pelo professor, referimo-nos a Mittler (op. cit.) 

quando ele afirma que a oferta de um sistema de apoio é a chave para o progresso. Nessa 

compreensão, o autor destaca que 

 
Nosso ponto de partida no caminho para a inclusão deve ser a sala de aula e 
os professores que, com certeza, já oferecem apoio como parte de sua 
prática cotidiana. Isso inclui assegurar que todos os alunos participem, o 
máximo possível, da aula, que tenham oportunidades para interagir com o 
professor e entre si e que alcancem o sucesso (p. 170). 
 

  

Segundo Ferreira e Guimarães (2003, p. 118), à medida que as práticas educacionais 

excludentes do passado vão dando espaço e oportunidade à unificação das modalidades de 

educação regular e especial, em um sistema único de ensino, caminha-se em direção a uma 

reforma educacional mais ampla, em que todos os alunos começam a ter suas necessidades 

educacionais satisfeitas dentro da educação regular. 

Mrech (1998, p. 38 apud MENDES, 2002, p. 80) anuncia quais aspectos são 

requeridos à escola inclusiva: 
 
1. sistema de colaboração e cooperação nas relações sociais, formando uma 

rede de auto-ajuda nas escolas;  
2. mudança de papéis e responsabilidades dos professores e da equipe 

técnica da escola, tornando o professor mais próximo e conhecedor das 
dificuldades dos alunos; 

3. estabelecimento de infra-estrutura de serviços; 
4. parceria com os pais; 
5. ambientes educacionais flexíveis; 
6. estratégias educativas com base em pesquisas; 
7. estabelecimento de novas formas e critérios de avaliação do rendimento 

escolar; 
8. facilitação do acesso físico dos portadores de deficiência; 
9. continuidade no desenvolvimento profissional da equipe técnica; 
10. desenvolvimento de políticas distritais de suporte às escolas inclusivas;  
11. [...] 

 
 

Desta feita, a escola inclusiva requer transformações estruturais em suas bases, da 

infra-estrutura física até a remoção das barreiras de e para a aprendizagem de todos os alunos 

que dela necessitem, o que demanda a ressignificação do papel de todos os atores pedagógicos 

e, nesse processo, a ressignificação das atribuições do professor itinerante. 

Assim, Mantoan (1996) ratifica a necessidade de ressignificação da instituição escolar, 

quando pontua que 
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Sempre fundamentada na idéia da especificidade de cada ser e de cada 
grupo social, cultural, étnico a que estiver à serviço, a educação terá de 
sofrer uma reforma organizacional que revolverá séculos de atraso e deverá 
chegar a uma análise ética de seus próprios objetivos, à luz de uma 
coerência cada vez mais crescente entre quem se pretende formar – o 
homem na sua dimensão mais plena – e para que fins essa formação se 
destina – o desenvolvimento local, num contexto global (p. 127). 
 

 

Faz-se necessário, portanto, resgatar o significado do professor itinerante, desvelando 

qual é o seu papel à luz da escola para todos, onde o mesmo possa exercer a sua função: 

tirando dúvidas, minimizando as preocupações e, principalmente, apoiando o aluno com 

deficiência na escola comum.   

 

3.2 Revelando o papel do professor itinerante face à inserção da pessoa com deficiência 

na escola regular 

 

É salutar ressignificar o papel do professor itinerante, na perspectiva de acolhida às 

necessidades de todos os alunos, uma vez que esse profissional poderá vir a ser o articulador 

entre o aluno e o professor do ensino regular, procurando resgatar as possibilidades de 

aprendizagem dos alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, elaborando 

estratégias e aprofundamento em teorias que colaborem para facultar com qualidade a 

permanência desse aluno – inclusive o aluno com deficiência – na escola comum, vivenciando 

um princípio inclusivista. 

Eis o novo desafio que se apresenta ao professor itinerante: fazer valer seu preceito 

legal de docente e não de técnico, com o intuito de garantir uma melhor qualidade de ensino a 

todos, inclusive aos alunos com deficiência. 

Sob essa égide, Bueno (1999, p. 162) esclarece que, por um lado, “a educação 

inclusiva exige que o professor do ensino regular adquira formação para fazer frente a uma 

população que possui características peculiares, por outro lado, exige que o professor de 

educação especial amplie suas perspectivas, tradicionalmente centradas nessas 

características”. 

Rodrigues (2005, p. 50) vem contribuir para a desmistificação da pessoa com 

deficiência sobre as suas potencialidades, quando afirma: “Ser ou não deficiente [...] depende 

do lugar em que se está e dos critérios que são usados para classificar, mais do que das 

capacidades evidenciadas pelo indivíduo”. 
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Desta forma, há que se rever conceitos e preconceitos sobre as possibilidades de 

aprendizagem do aluno com deficiência e a forma como lhe é ofertado o apoio. 

De acordo com Boneti (1997), 
 

A escola, entretanto, poderia se constituir em espaço privilegiado que 
permitisse à criança revelar e afirmar, através de trocas efetivas e 
significativas, tanto a sua identidade individual quanto aquela do grupo a qual 
pertence. Deste modo, estaria contribuindo através de um espaço real de ação 
e interação, com a inclusão social da criança (p. 168). 
 

 

Nessa compreensão, o atendimento educacional aos alunos com deficiência estará 

pautado a partir das práticas usuais utilizadas na escola para o ensino e aprendizagem de todo 

e qualquer aluno, garantidas as peculiaridades que lhe são próprias. Dito de outra forma, as 

necessidades de atendimento às especificidades do aluno com deficiência devem ser 

garantidas na escola regular e o professor itinerante será o profissional que levará o apoio 

necessário para dentro da escola regular, na sala comum, assegurando a inclusão – com 

sucesso – desse aluno e/ou de qualquer aluno que o requeira. 

 

3.3 Revelando o Papel do Professor Itinerante Frente à Escola Acolhedora da 

Diversidade  

  

Face à transformação da escola no sentido de acolhimento às necessidades 

educacionais de todos os alunos, inclusive aqueles com deficiência, o professor itinerante 

poderá ter um importantíssimo papel, no sentido de identificação das possibilidades de 

aprendizagem desses alunos. 

 Historicamente, a escola vem sofrendo todo o tipo de crítica e denúncia sobre a sua 

dificuldade em atender à demanda contingente da maioria da população, sem rever as suas 

bases conceituais, especialmente relacionadas à transmissão do saber e manutenção do status 

quo, para as quais foi instrumentalizada ao longo de sua trajetória.  

Bueno (1999) contextualiza esse período histórico, situando que o princípio da 

promoção automática, principalmente com a instituição dos ciclos, começa a ser defendido e 

implantado nos sistemas de ensino, e os níveis de rendimento escolar passam a ser 

fundamentais para que se acompanhe, ofereça assistência e se avalie os processos 

pedagógicos desenvolvidos pelas instituições escolares.  
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O autor adverte que essa parece ser a dificuldade primeira a ser enfrentada: o 

atendimento à diversidade dos alunos - já que, por um lado, os professores do ensino regular 

não possuem preparo mínimo, em sua formação, para trabalhar com crianças que apresentem 

deficiências evidentes e, por outro, grande parte dos professores do ensino especial tem muito 

pouco a contribuir com o trabalho pedagógico desenvolvido no ensino regular. Isso se dá por 

esses professores terem calcado e construído sua competência nas dificuldades específicas do 

alunado por eles atendido. 

 Segundo Gentili (2001, p. 46), “o campo educativo, como não poderia deixar de ser, 

sofre também a invasão do desencanto. De uma forma ou de outra, todos parecem concordar 

que as coisas, dentro da escola, não vão de todo bem”. Para o autor, é neste cenário que 

emerge a necessidade da reflexão docente, uma vez que, “de certa forma, a normalização da 

exclusão começa a produzir-se quando descobrimos que, no final das contas, há mais 

excluídos do que incluídos [...] A soma das minorias acaba sendo a imensa maioria...” 

(GENTILI, 2001, p. 51). 

Neste contexto, de atendimento à maioria, das minorias excluídas, o professor 

itinerante poderá alicerçar o seu fazer pedagógico, ressignificando a sua prática, buscando 

refletir sobre os elementos excludentes do processo, minimizando barreiras para a 

aprendizagem, apoiando professores das classes regulares e todos os alunos no processo de 

aprender com, ou seja, aprender cooperativamente, colaborando para a concretização de um 

projeto educacional inclusivo que ainda está embrionário nas escolas.  

Para Freitas et al. (2005, p. 41), “a verdadeira inclusão não se faz com a extinção de 

serviços e programas, mas com a efetivação de propostas educacionais de qualidade, 

ampliação e democratização do acesso aos espaços sociais”. 

Logo, não é extinguindo a função do professor itinerante que a inclusão será realmente 

efetivada; pelo contrário, esse profissional poderá ser uma importante peça nesse processo 

para fazer valer – em todas as esferas da unidade escolar – a inclusão do aluno com 

deficiência e de todo aquele que requeira uma necessidade educacional específica.  

Mendes (2002, p. 73) adverte que deve ser mantida a idéia de “continuum de serviços” 

de apoio, esclarecendo que, “sem a provisão de suportes (físicos, materiais, pessoais, técnicos 

e sociais), a educação inclusiva não se concretiza”. 

A verdadeira inclusão se concretiza com o atendimento à diversidade. Boneti (1997, p. 

169) afirma que “o desafio da escola hoje é trabalhar com essas diversidades na tentativa de 

construir um novo conceito do processo ensino-aprendizagem, eliminando definitivamente o 
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seu caráter segregacionista, de modo que seja incluído neste processo todos que dele, por 

direito, são sujeitos”. 

A partir dessas constatações, trazidas pelo resgate na literatura e/ou pelos estudos sobre 

o professor itinerante, bem como através da análise de alguns documentos que elucidaram as 

suas atribuições em caráter prescritivo, nos instrumentalizamos para verificar como está 

acontecendo - in lócus - o fazer docente desse profissional, ou seja, reafirmamos a 

necessidade de escuta desse profissional, dando voz ao professor itinerante, para situarmos 

qual é o seu papel frente à inserção do aluno com deficiência no ensino regular. 

O próximo capítulo versará sobre a metodologia que foi utilizada para concretizar os 

objetivos da presente pesquisa. Optamos pelo resgate da história de vida profissional do 

professor itinerante, enquanto sujeito real, produtor e criatura de uma história recente, 

pertencente a um grupo social, vivenciando relações e conflitos nesse processo. 



 

 

 
 
 
CAPÍTULO 4 - DO MÉTODO DA PESQUISA 

 

4.1 Do método 

 

Para a concretização dos objetivos deste estudo, utilizamos o enfoque qualitativo, uma 

vez que, nesse processo, o próprio objeto a ser pesquisado requer uma análise a partir das 

subjetividades dos sujeitos que estão inseridos num contexto histórico determinado. Segundo 

Chizzotti (1988), 

  
A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação 
dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o 
sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 
subjetividade do sujeito. O conhecimento não se reduz a um rol de dados 
isolados, conectados por uma teoria explicativa; o sujeito-observador é 
parte integrante do processo de conhecimento e interpreta os fenômenos 
atribuindo-lhes um significado. O objeto não é um dado inerte e neutro, está 
possuído de significados e relações que sujeitos concretos criam em suas 
ações (p. 79). 
 

 

O nosso objetivo está centrado na verificação do significado da itinerância, na 

investigação sobre a função do professor itinerante, o seu papel e sua subjetividade, frente à 

própria itinerância e à inserção do aluno com deficiência no ensino regular. 

Nessa linha, de acordo com Minayo (1999), 

 
A rigor qualquer investigação social deveria contemplar uma característica 
básica de seu objeto: o aspecto qualitativo, Isso implica considerar sujeito 
de estudo: gente, em determinada condição social, pertencente a 
determinado grupo social ou classe com suas crenças, valores e 
significados. Implica também considerar que o objeto das ciências sociais é 
complexo, contraditório, inacabado, e em permanente transformação (p. 
22). 

 

4.2 Do campo de pesquisa e dos sujeitos  

 

A opção por investigar o papel exercido pelo professor itinerante justifica-se pelo fato 

desse profissional ter sido um dos responsáveis, em determinado momento histórico, pelo 
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processo de inserção de alunos com deficiência nas salas de aula do ensino regular, no modelo 

de integração educacional dessa parcela da população. 

Assim, face às mudanças vivenciadas pelas escolas no sentido da acolhida de todos, 

inclusive os grupos minoritários da sociedade, buscamos investigar a função (prescritiva e 

real) do professor itinerante, identificando até que ponto a sua práxis docente subsidia o 

processo de inclusão do aluno com deficiência no sistema educacional vigente. 

Por conseguinte, o resgate da prática profissional desse professor itinerante, através da 

escuta de suas falas, fornecerá uma importante fonte de informação a respeito de seu papel. 

Apresentaremos, em seguida, a caracterização do lócus da investigação, que foi 

fornecido a partir da documentação obtida através da Gerência de Educação Especial, como 

também o perfil dos sujeitos dessa pesquisa, os professores itinerantes. 

 

4.2.1 Da fase de entrada no campo empírico 

 

A fase exploratória de entrada no campo de pesquisa aconteceu através de telefonemas 

e visitas à GEE desde setembro de 2006. Através de levantamento dos profissionais que 

exercem a itinerância e a localização de seus respectivos locais de trabalho, por RPA, 

solicitamos a devida autorização para iniciarmos o processo de coleta dos dados. 

Como participante do quadro funcional da GEE, enquanto professora itinerante, 

utilizamos de forma positiva essa variável, no sentido do acesso às informações e em relação 

à entrada nas escolas, sem apresentação de nenhum obstáculo por parte dos dirigentes 

escolares. 

Através da análise do documento de implantação do serviço de itinerância (1994) e 

das documentações que respaldavam, prescritivamente, o papel do professor itinerante (1996, 

2002), inclusive o documento de reestruturação do seu papel (2004), pudemos ter acesso às 

atribuições que eram designadas para o exercício dessa função, bem como conhecer as 

concepções subjacentes a cada período histórico no qual os documentos foram formulados. 

O objetivo desse estudo preliminar da documentação constituiu o corpus da análise, 

caracterizou-se pela necessidade de aplicação da regra de pertinência (BARDIN, 1977, p. 98), 

observando a sua adequação, enquanto fonte de informação, visando contextualizar o cenário 

do nosso objeto de estudo. 
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4.3 Do lócus da pesquisa 

 

Tomamos como base o município de Recife, que é a capital do Estado, que concentra 

o maior número de escolas de educação básica, que presta há mais tempo que os demais 

municípios de Pernambuco o serviço de itinerância para o acompanhamento pedagógico a 

alunos com deficiência, tendo em vista que muitos desses alunos com essas características (e 

que estudavam em escolas especiais neste município) migraram para o sistema regular de 

ensino, demandando a presença do professor itinerante nas escolas para o atendimento a essa 

clientela. 

De acordo com os dados obtidos da GEE/PCR, existem hoje cento e oito professores 

(dados relativos a março de 2006), atuando no exercício da itinerância neste município. 

Destes, farão parte de nosso estudo dezoito docentes, três por RPA, que atuavam nas áreas 

específicas de deficiência e que exercem essa função há mais de cinco anos ininterruptos. 
 

4.4 Materiais e procedimentos 
 

Quanto aos materiais, foram utilizados um gravador, no sentido de resgatar as 

informações da maneira fidedigna a qual a pessoa falou, bem como o roteiro da entrevista 

semi-estruturada. 

Segundo Lüdke (1986), “a gravação tem a vantagem de registrar todas as expressões 

orais, imediatamente, deixando o entrevistador livre para prestar toda a sua atenção ao 

entrevistado” (p. 37). 

Para a execução do presente estudo, fizemos uso de entrevistas semi-estruturadas e da 

análise documental. 

Conforme Alves-Mazzotti (1999, p. 168), por sua natureza interativa, a entrevista 

permite tratar de temas complexos, que dificilmente poderiam ser investigados 

adequadamente através de questionários, explorando-os em profundidade. 

Como se pode depreender, a entrevista é a ferramenta mais adequada e necessária para 

o presente estudo, visto que podemos aprofundar a investigação das informações com nossos 

entrevistados. “Na entrevista a relação que se cria é de interação” (LÜDKE, op. cit., p. 33). 

Conforme mencionado, fizemos as entrevistas com os professores itinerantes valendo-

nos de entrevistas semi-estruturadas, com roteiro próprio (anexo 2) ao nosso objeto de 

investigação. 
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Como se mostrou necessário esclarecer/aprofundar nossa coleta de dados, 

entrevistamos também outros atores no processo de itinerância, e.g., alunos que 

receberam/recebem esse serviço, corpo técnico-pedagógico e a Gerente de Educação Especial 

da Prefeitura da Cidade de Recife.  

Como faz parte de nossos objetivos entender, através das falas e ações do professor 

itinerante, o significado de sua prática pedagógica, na tentativa de desvendar os conceitos e 

paradigmas que subjazem à sua práxis, nosso roteiro de entrevista (anexo 02 e 03) foi 

norteado a partir das questões relacionadas com as atribuições do professor itinerante na 

escola, o seu exercício profissional e o desenvolvimento do seu fazer cotidiano; objetivando 

investigar o seu papel, no desempenho das suas funções, se reflete uma postura integracionista 

ou inclusivista, face à inserção do aluno com deficiência no ensino regular. 

Também para a coleta de dados nos valemos de fonte documental, a qual inclui, entre 

outras, as normas para o exercício profissional do professor itinerante no Município de Recife, 

as recomendações do MEC sobre o papel e a função da itinerância.  

Conforme Lüdke (op. cit.), “a análise documental pode se constituir numa técnica 

valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja complementando as informações obtidas por 

outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema” (p. 38). 

Neste sentido, a mesma autora afirma que são considerados documentos “qualquer 

materiais escritos que possam ser usados como fonte de informação sobre o comportamento 

humano” (citando PHILLIPS, 1974, p. 137). Estes incluem desde leis e regulamentos, 

normas, pareceres, cartas, memorandos, diários pessoais, autobiografias, jornais, revistas, 

discursos, roteiros de programas de rádio e televisão até livros, estatísticas e arquivos 

escolares. 

 

4.4.1 Da Análise dos Dados 

 

O tratamento dos dados foi realizado na tentativa de tematizar e categorizar os 

significados obtidos. Através da análise dos resultados, procuramos responder às questões que 

foram inicialmente apresentadas. 

Alves-Mazzotti (op. cit.) explica a importância da etapa de análise dos dados: 
 
Pesquisas qualitativas geram um enorme volume de dados que precisam ser 
organizados e compreendidos, isto se faz através de um processo continuado 
em que se procura identificar dimensões, categorias, tendências, padrões, 
relações, desvendando-lhes o significado. Este é um processo complexo, não-
linear, que implica um trabalho de redução, organização e interpretação dos 
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dados que se inicia já na fase exploratória e acompanha toda a investigação. 
(p. 170). 

 

A análise dos dados procedeu-se de forma qualitativa, valendo-se de categorizações e 

tabelas que foram aplicadas, na perspectiva de uma melhor compreensão dos dados obtidos.  

Desta forma, o tratamento e a análise dos dados coletados neste estudo tiveram o 

suporte teórico-metodológico baseado na Análise de Conteúdo de Bardin (1977). Segundo 

esse autor, 
 
A análise de conteúdo visa o conhecimento de variáveis de ordem 
psicológica, sociológica, histórica, etc., por meio de um mecanismo de 
dedução com base em indicadores reconstruídos a partir de uma amostra de 
mensagens particulares (p. 44). 
 
 

 Referenciados, então, pelas etapas básicas sugeridas por Bardin (op. cit.) para a análise 

de conteúdo dos documentos (as entrevistas semi-estruturadas), utilizamo-nos da pré-análise, 

da exploração do material, do tratamento dos resultados obtidos e da interpretação. 

Sendo assim, transcrevemos as entrevistas realizadas com os professores itinerantes e 

com outros operadores educacionais, preservando integralmente as suas falas, constituindo, 

portanto, os documentos produzidos para análise a posteriori. 

Na etapa de pré-análise, realizamos uma leitura flutuante dos dados obtidos através 

das entrevistas e dos questionários respondidos pelos sujeitos. Nessa fase, codificamos os 

dados brutos, buscando apreender o que era mais significativo nas narrativas dos sujeitos, 

fazendo o recorte de suas falas. 

Em seguida, partimos para a etapa de categorização do material. Para Bardin (1977, p. 

119), “a categorização tem como primeiro objetivo fornecer, por condensação, uma 

representação simplificada dos dados brutos”. Na condensação ou codificação, optamos pela 

análise temática. Segundo o autor, “a investigação dos temas, é rápida e eficaz na condição de 

se aplicar a discursos diretos (significações manifestas) e simples” (p. 153). 

Para tanto, nos valemos das categorias elencadas a partir do marco teórico revisado e 

de outras categorias eleitas após a análise do material. 

Definimos as seguintes categorias de análise: O significado do professor itinerante 

(com as seguintes sub-categorias: A constituição identitária do professor itinerante; Leituras 

retrospectivas [como ele se via/sentia enquanto operador de prática educacional] e Leituras 

perspectivas [como ele se vê/sente hoje no exercício de sua função docente]); A prática 

pedagógica do professor itinerante – desvelando o seu papel (com as sub-categorias 
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respectivas: No contexto profissional; No cotidiano escolar e Na construção dos saberes de 

sua docência) e As marcas da ressignificação da itinerância (através das sub-categorias: 

Pelo próprio professor itinerante; Face à inserção do aluno com deficiência no ensino 

regular e Face às mudanças frente ao paradigma da inclusão). 

Por fim, realizamos o tratamento dos dados obtidos e a conseqüente interpretação; 

buscamos apreender o que a análise dos dados revelaram. Tendo como referência os objetivos 

propostos no presente estudo, chegamos à etapa final, elaborando as nossas considerações, 

construindo, através do resultado dessa análise, o nosso texto apresentado em forma de 

dissertação, com o intuito de colaborar para a compreensão do papel do professor itinerante 

no contexto da educação para todos. 

 

4.5 Da GEE enquanto cenário da pesquisa 

  

A opção por pesquisar os professores itinerantes da Rede Municipal de Ensino do 

Recife deveu-se ao fato dessa instituição agregar o maior número de professores itinerantes 

lotados em um município pernambucano; também porque esse serviço foi pioneiro na esfera 

das redes municipais e agrega – numa mesma Gerência – todos os profissionais que trabalham 

apoiando o processo de inserção educacional do aluno com deficiência nas salas de aula do 

ensino regular. Assim, o professor itinerante está lotado em uma das escolas em que ele 

realiza o acompanhamento, mas ele está diretamente vinculado à Gerência de Educação 

Especial do Município que é responsável pela sua formação continuada e responsável pelo 

acompanhamento de sua prática pedagógica, oportunizando momentos de estudo e reflexão 

sobre temas pertinentes ao desenvolvimento de suas funções. 
 

4.6 Do perfil dos professores itinerantes 

  

Em relação ao perfil dos professores itinerantes selecionados para esse estudo, 

identificamos aspectos relativos à sua escolaridade; tempo de formação profissional; tempo no 

exercício da docência em sala de aula e na itinerância; em relação ao exercício profissional 

em outra instituição e/ou em regime de acumulação; conforme explicitado no quadro 1. O 

quadro 2 refere-se à formação continuada e à prática pedagógica desse professor itinerante 

(em relação ao quantitativo de dias que freqüenta as escolas e ao número de escolas 

atendidas). Esse perfil foi construído a partir de um questionário (anexo 01) e os dados 

obtidos através desse questionário foram tabelados e serão apresentados a seguir. 
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QUADRO 1 – Perfil dos Professores Itinerantes 

 

 

Professor 
Itinerante 

Sexo Escolaridade: 
Graduação e Pós-
graduação 

Tempo de 
Experiência 
profissional 
Docência (sala 
de aula)  

Tempo de 
Experiência 
Profissional 
Docência na 
Itinerância 

Exercício Profissional 
em outra instituição 
e/ou 
Em acumulação 

PI 01 Feminino Pedagogia/ 
Especialização em 
Educação Especial 

20 anos 07 anos Professora Itinerante/ 
SEDUC e Acumulação 
na Itinerância 

PI 02 Feminino Letras/ Especialização 
em Educação Especial 

24 anos 10 anos Professora de Classe 
Especial 

PI 03 Feminino Pedagogia/ 
Especialização em 
Educação Especial 

30 anos 20 anos Professora itinerante 
(aposentada) - SEDUC 

PI 04  Feminino Pedagogia/ 
Mestrado em Educação 

16 anos 11 anos  __ 

PI 05 Feminino Pedagogia/ 
Especialização 
Educação Especial 

27 anos 10 anos Secretaria de Saúde/PE 

PI 06 Feminino Pedagogia/ 
Especialização em Ed. 
Especial 

20 anos 06 anos UIAP/SEDUC e 
Pedagoga/GEE 

PI 07 Feminino Pedagogia/ 
Especialização 
em Ed. Especial 

32 anos 12 anos Coordenadora 
Pedagógica/ Escola 
Particular 

PI 08 Feminino Pedagogia/ 
Fonoaudiologia/ 
Especialização em Ed. 
Especial 

11 anos 05 anos Fonoaudióloga 

PI 09 Feminino Pedagogia/ 
Especialização 
em Ed. Especial 

19 anos 12 anos Apoio Pedagógico/ 
Acumulação 

PI 10 Feminino Pedagogia/ 
Especialização 
em Ed. Especial 

36 anos  09 anos Professora aposentada/ 
SEDUC 

PI 11 Feminino Pedagogia/ 
Especialização 
em Ed. Especial 

21 anos 11 anos Diretora de Escola/ 
SEDUC 

PI 12 Feminino Pedagogia/ 
Especialização 
em Ed. Especial 

22 anos 12 anos UIAP/SEDUC 

PI 13 Feminino Pedagogia/ 
Especialização 
em Ed. Especial 

18 anos 11 anos Professora Itinerante/ 
Acumulação 

PI 14 Feminino Pedagogia/ 
Especialização 
em Ed. Especial 

26 anos 08 anos Professora Itinerante/ 
SEDUC 

PI 15 Feminino Pedagogia/ 
Especialização 
em Ed. Especial 

21 anos 13 anos Professora Itinerante/ 
SEDUC 

PI 16 Feminino Pedagogia/ 
Especialização 
em Ed. Especial 

33 anos 06 anos Classe Especial/ 
Acumulação  

PI 17 Feminino Pedagogia/ 
Especialização 
em Ed. Especial 

42 anos 05 anos Professora Aposentada/ 
SEDUC 

PI 18 Feminino 
Pedagogia/ 
Especialização 
em Ed. Especial 

14 anos  07 anos 
Pedagoga/GEE 
Pedagoga/UIAP/ 
SEDUC 
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QUADRO 2 – A Formação Continuada e a Prática Pedagógica do Professor Itinerante 

Professor 
itinerante 

Formação continuada 
(Seminários, 
congressos e 

capacitação na Rede) 

N◦. de escolas 
atendidas na 
itinerância 

N◦. de dias que 
freqüenta as 

escolas 

Participação em 
outras atividades na 
escola 

PI 01 Sim 05 05 SAPE 

PI 02 Sim 03 03 SAPE 

PI 03 Sim 01 05 SAPE 

PI 04 Sim 01 05 Conselho de Ciclos 

PI 05 Sim 03 05 Conselho de Ciclos 

PI 06 Sim 04 05 - 

PI 07 Sim 03 05 - 

PI 08 Sim 02 03 
Conselho Escolar e 

SAPE 

PI 09 Sim 02 05 Conselho Escolar 

PI 10 Sim, 03 05 SAPE 

PI 11 Sim 02 05 Conselho de Classe 

PI 12 Sim 02 05 SAPE 

PI 13 Sim 05 05 SAPE 

PI 14 Sim 02 05 Conselho de Classe 

PI 15 Sim 01 02 Conselho Escolar 

PI 16  Sim 03 05 SAPE 

PI 17 Sim 01 05 
Conselho Escolar e 

SAPE 

PI 18 Sim 01 05 - 

 

 Desta forma, procedemos à análise do perfil das professoras itinerantes que se 

submeteram à entrevista; respeitando-lhes o anonimato, utilizamos o código PI para designar 

Professor Itinerante, seguido da numeração: PI 01, PI 02, PI 03, (...) e PI 18. 

 

4.7 Da análise do perfil dos professores itinerantes  

 

 Observando os quadros 01 e 02, percebemos que todos os professores itinerantes 

entrevistados são do sexo feminino e estão na faixa etária entre 30 a 60 anos de idade. 

Todas essas professoras têm formação na graduação (sendo dezessete com o curso de 

Pedagogia e uma com o curso de Letras); duas dessas professoras têm, também, o curso de 

Fonoaudiologia. Na Pós-graduação, uma professora tem Pós-graduação stricto sensu, com 
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Mestrado em Educação e todas as demais têm especialização lato sensu em Educação 

Especial. 

Em relação ao exercício profissional em outra instituição ou em regime de acumulação 

na própria instituição, apenas uma professora não exerce outra atividade em outra instituição, 

sendo que três professoras já estão aposentadas pelo outro vínculo empregatício e três 

acumulam suas funções nas escolas da Rede Municipal. Três são professoras itinerantes da 

Rede Estadual. Uma é diretora de escola estadual; uma é coordenadora de escola da rede 

privada de ensino; uma tem consultório de Fonoaudiologia; duas exercem a função de 

pedagoga da UIAP, na Rede Estadual; uma é professora de Classe Especial na Prefeitura 

Municipal de Jaboatão; duas acumulam as funções como apoio pedagógico nas escolas 

municipais; três são também pedagogas da GEE; nove dividem sua carga horária na SAPE e 

uma professora itinerante é funcionária de uma instituição de saúde da Rede Estadual.  

Em relação às atribuições na escola, das professoras entrevistadas, oito estão 

envolvidas em outras atividades no espaço escolar, sendo que, dessas, quatro participam do 

Conselho Escolar, duas participam do Conselho de Ciclos e duas participam do Conselho de 

Classe. 

Pela facilidade de flexibilidade no horário, percebemos que os professores itinerantes 

acumulam várias atividades em sua rotina diária; esse é um dado que deve ser considerado, 

uma vez que quase a totalidade dos professores itinerantes entrevistados exercem ou já 

exerceram outro vínculo em uma outra instituição afim. Quando não, acumulam a função 

como professor itinerante ou de classe especial. 

Além disso, nove desses professores itinerantes dividem sua carga horária também 

com a função de professor especializado na SAPE, que é um local onde eles estão autorizados 

a oferecer o atendimento individualizado, um-a-um, aos alunos da comunidade escolar e da 

comunidade circunvizinha que apresentem necessidades educacionais especiais e que 

necessitem de um atendimento individualizado na área de sua deficiência. 

Em relação ao número de escolas atendidas, cinco professoras acompanham duas 

escolas; cinco professoras têm apenas uma escola; cinco professoras acompanham três 

escolas; uma desenvolve o seu trabalho em quatro escolas e duas exercem as suas funções em 

cinco escolas. 

Vale ressaltar que o quantitativo de escolas é distribuído de acordo com o número de 

salas e porte das unidades escolares, bem como pelas especificidades e necessidades avaliadas 

pela GEE. As professoras que têm quatro e cinco escolas são aquelas que participam do 

regime de acumulação na Rede Municipal. 
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Faremos, em seguida, a análise e interpretação dos dados da pesquisa, desvelando o 

que as falas das professoras itinerantes, resgatadas no momento da entrevista, nos apresentam 

sobre o seu papel, descortinando o significado e a ressignificação da itinerância. 

 



 

 
 

 

CAPÍTULO 5 - Da Análise dos Dados: Revelando o papel do professor itinerante  

 

Neste capítulo analisaremos a concepção sobre o papel que o professor itinerante tem 

em relação a sua função, a partir do resgate das suas falas. Através de suas narrativas, 

buscamos compreender como esse profissional vem se constituindo, uma vez que Nóvoa 

(1995); Tardif (2002); dentre outros, consideram que a identidade vai se construindo a partir 

dos saberes experienciais, na vivência da prática pedagógica do professor e também na 

relação com o outro, logo, também com o aluno com deficiência através da troca de 

experiências com os outros atores pedagógicos e com os demais alunos. 

Neste sentido, Oliveira (2006, p. 57) afirma que “os saberes experienciais são saberes 

práticos (e não da prática) formam um conjunto de representações a partir das quais os 

professores interpretam, compreendem e orientam sua profissão e sua prática cotidiana em 

todas as suas dimensões”. Para a autora, dentre as várias características desse saber, 

encontram-se principalmente: um saber ligado às funções dos professores, que é um saber 

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

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

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

diferentes. 

Assim, resgatamos através das entrevistas realizadas a memória da história da vida 

profissional desses docentes, a sua carreira e experiência de trabalho. 

Segundo Tardif (2002), na aquisição do seu saber existencial, esses elementos estão 

ligados à história de vida desse professor, ao saber temporal, evolutivo e dinâmico que se 

transforma e se constrói no âmbito de sua carreira, aproximando-nos do saber social, 

construído pelo ator em interação com diversas fontes sociais do conhecimento.  

Para tanto, os depoimentos trazidos pelas entrevistas revelam a percepção identitária 

que o professor itinerante tem sobre o seu papel, como ele se vê, enquanto operador de 

práticas educacionais, em relação à inserção de alunos com deficiência nas escolas regulares 

da rede municipal de ensino, frente aos paradigmas da integração e da inclusão. 
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5.1 O significado da itinerância 

 

5.1.1 A constituição identitária do professor itinerante 

 

O modo como cada um dos professores entrevistados se tornou professor itinerante 

aponta para indicativos dos mais variados. Alguns professores itinerantes já exerciam essa 

função na rede estadual de ensino; outros foram convidados a realizar cursos específicos em 

determinada área de deficiência e se tornaram professores itinerantes a fim de realizar a 

integração dos alunos com deficiência nas escolas da rede municipal; outros, ainda, já 

trabalhavam na área de educação especial como professores de classes especiais e, por razões 

diversas, ingressaram no serviço de itinerância, ora pela necessidade de acumular funções, e 

ter uma melhora financeira em seu salário, ora para vivenciar uma nova experiência, diferente 

da classe especial, no sentido de acompanhar o desenvolvimento individual do aluno com 

deficiência em determinada área. 

 Como, naquela época, havia carência de profissionais para atuar no atendimento 

itinerante, uma vez que era exigido desse profissional ser especialista na área da deficiência, 

muitos desses professores, que já atuavam em educação especial, foram convidados pelo 

Departamento de Educação Especial para iniciar o trabalho nessa função, a partir de 1994. 

 As falas dos professores itinerantes PI 07 e PI 08 ilustram com bastante propriedade 

essa temática: 

 
01 - Eu sempre gostei muito de sala de aula com especial; quando eu fiz o 
concurso para a Prefeitura, não havia ainda na rede essa função. Então a 
Psicóloga me perguntou se eu não queria ser a desbravadora lá (...) A Escola 
XY está com alunos surdos à noite e me ofereceu uma vaga e eu aceitei (PI 
07). 
 
02 - Depois de concluída a especialização (em educação especial), surgiu a 
oportunidade como professora itinerante. Era um sonho que eu chegaria a 
atuar na minha área... (PI 08). 

 

Vale salientar que o professor itinerante aparece nas escolas para dar suporte ao aluno 

com deficiência inserido no ensino regular. Esse atendimento baseava-se no modelo médico-

pedagógico. 

Desta forma, Sassaki (1999, p. 29) lembra, naquele contexto, que “sendo a deficiência 

um problema existente na pessoa deficiente, bastaria prover-lhe algum tipo de serviço para 

solucioná-lo”. Daí a necessidade desse profissional, a fim de apoiar o aluno, tentando 
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minimizar os “problemas” trazidos por sua deficiência para a escola que perseguia a 

homogeneização de sua clientela. 

Vale destacar que a professora PI 07 foi a primeira professora itinerante de alunos 

surdos, mas eles já estavam matriculados no ensino regular, talvez porque sua deficiência 

fosse mais “mascarada” ou por ser quase sempre “disfarçada”, ao ponto de não “abalar” ou 

“chocar” tanto a sociedade. 

Esta era a função precípua desse professor: atender ao aluno com deficiência. Nas 

narrativas das professoras itinerantes PI 06 e PI 09, encontramos evidências desse fato:  
 

03 - Quando começou, surgiu a oportunidade pra fazer um curso de 
Tiflologia, eu era professora da Rede e surgiu a oportunidade de trabalhar 
com o deficiente visual, eu achava uma coisa difícil (PI 06). 
 
04 - (...) Aí foi quando eu comecei a carregar o pessoal pra escola, porque o 
programa não estava mais me atendendo, Então eu disse: vou levar esse 
pessoal pra escola (...) Foi quando comecei vir pra escola com eles, 
matriculei, fiz seis meses com eles (o Braille) avançado. (...) Então meus 
alunos que trabalhavam, aqueles que tiveram mais interesse e acompanharam 
o pique foram/saíram da APEC pro EJA, eu fui como professora para dar 
apoio, não era professora itinerante, eu era professora! E assumi essa função, 
então surgiu (...), virou professora itinerante (PI 09). 
 

 
Como se percebe pelos relatos descritos (PI 06 e PI 09), o exercício da função de 

professor itinerante estava diretamente relacionado ao atendimento ao aluno com deficiência 

em uma área específica. E a constituição profissional desse docente estava condicionada, 

inicialmente, à experiência profissional que ele já dominava e/ou a um curso específico que o 

qualificava para atuar junto ao aluno com deficiência e na orientação ao professor da sala de 

aula em que esse aluno estivesse inserido. 

É importante destacar que a professora itinerante PI 09 foi a primeira professora 

itinerante da Rede Municipal a atender os alunos cegos nas escolas de ensino regular. Essa 

professora fez a migração desses alunos de uma instituição filantrópica de caráter segregador 

para a integração desses alunos. 

Ao apoiar a sua prática no atendimento individualizado ao aluno com deficiência 

numa área específica, o professor itinerante está vivenciando, neste contexto histórico, o 

paradigma da integração, conforme citado em Carvalho (1999), Sassaki (1999), Mantoan 

(1998; 2003; 2005), dentre outros autores. Segundo esse paradigma, o atendimento às pessoas 

deficientes deve ser diferenciado, reforçando a concepção de que o “problema” está centrado 

no aluno e que a sua inserção no ensino comum está condicionada ao apoio especializado 

oferecido por esse profissional (PI 02; PI 12; PI 17; PI 18; dentre outros). 
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Como nos recorda Sánchez (2005, p. 14), o movimento de integração escolar supôs 

estabelecer as primeiras tentativas de romper com a segregação em que se encontravam as 

pessoas com deficiência. A autora, citando Peralta (2001), lembra que a inclusão teve as suas 

raízes fundidas nesse movimento de integração, e aponta que existe um continuum entre eles, 

situando a inclusão como tendência alternativa de romper com as fortes críticas relacionadas 

ao processo de integração, uma vez que a inclusão amplia e faz avançar a atenção à 

diversidade dos alunos. 

 

5.1.2 Leituras retrospectivas 

 

 A percepção identitária do professor itinerante frente ao seu papel, ou seja, como ele 

se via, está totalmente relacionada ao movimento de integração, uma vez que era necessário 

preparar/instrumentalizar o aluno com deficiência para que ele obtivesse êxito em sua 

escolaridade, no sentido de homogeneizá-lo aos demais alunos da classe regular. E, de uma 

maneira geral, essa era a principal função desempenhada por esse docente. 

 Dessa forma, os relatos dos professores itinerantes PI 03 e PI 18 evidenciam a forma 

como esse profissional se via, ou seja, qual era o seu papel frente à integração do aluno com 

deficiência na sala comum: 
 

05 - O meu papel, eu me sentia como um participador, como se fosse uma 
ponte entre o professor, entre o conhecimento e o aluno (PI 03). 
 
06 – (...) Então o professor itinerante era aquele profissional que fazia 
aquele apoio individualizado, dava aquele atendimento pedagógico 
individualizado ao aluno deficiente, no caso, eu sou especialista na área da 
deficiência mental, eu atendia aquele aluno com deficiência mental e fazia 
todo aquele apoio pedagógico pra cuidar que aquele aluno tenha 
competências a desenvolver e se inserir melhor na sua turma em relação ao 
seu processo de aprendizagem (PI 18). 
 
 

 No depoimento do professor itinerante PI 18 fica evidente que esse profissional era 

especialista de uma determinada área de deficiência específica; desta forma, esse profissional 

tornava-se professor itinerante apenas de um aluno determinado, limitando o seu atendimento 

nas escolas ao acompanhamento e atendimento especializado. 

 Bueno (1999, p. 20) adverte que a formação do professor especializado centrou-se nas 

dificuldades específicas desta ou daquela deficiência; reiterou ainda mais uma “especificidade 

docente”, que não levou em conta perspectivas ampliadas sobre a relação entre fracasso 
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escolar e processos pedagógicos. Ou seja, na formação do professor especialista a ênfase é 

sobre os déficits e não sobre as possibilidades de aprendizagem desse aluno e no debate sobre 

como a escola deve se instrumentalizar para oferecer uma educação de qualidade para o aluno 

com deficiência. 

 Os relatos dos professores itinerantes PI 10 e PI 12 refletem a preocupação que esse 

profissional tinha em trabalhar os conteúdos disciplinares que estavam sendo estudados na 

sala de aula em que o aluno estava inserido, como um reforço pedagógico, a fim de 

“normalizá-lo” para acompanhar o “ritmo” da turma e minimizar as queixas do professor 

sobre esse aluno: 

 

07 - A gente não pensava muito na inclusão do aluno, a gente pensava, sim, 
que ele deveria acompanhar aquele grupo. (...) Então a gente ia criando 
projetos para conduzir aquela criança a uma aprendizagem, para que ele 
acompanhasse aquela turma (PI 10). 
 
08 - Inicialmente era assim: era direcionado aquele aluno, a gente trabalhava 
de acordo com as dificuldades e necessidades que ele apresentasse, desde o 
início (PI 12). 
 

 

 Observa-se nitidamente na expressão da professora itinerante PI 12 que o trabalho 

realizado estava direcionado não só às necessidades apresentadas pelas dificuldades de 

aprendizagem do aluno com necessidades educacionais especiais, como também para suprir 

as lacunas decorrentes da própria deficiência, na tentativa de minimizar os obstáculos à 

integração desse aluno no ensino comum. 

 Para Mantoan (2002, p. 88), o “processo de normalização pelo qual a educação 

especial tem proclamado o seu poder, propõe a eleição arbitrária de uma identidade “normal”, 

como um padrão de hierarquização e de avaliação de alunos, de pessoas”. Assim, a tentativa 

desse profissional era homogeneizar a aprendizagem desse aluno à turma/sala de aula que ele 

estava inserido. 

Desde o início do delineamento das suas atribuições, o professor itinerante era o 

profissional responsável pela inserção do aluno com deficiência na classe comum, seu papel 

estava restrito ao atendimento individualizado ao aluno e à orientação ao professor sobre a 

deficiência e as possibilidades de aprendizagem desse aluno. 

 Nos relatos dos professores itinerantes entrevistados (PI 01; PI 05; PI 12; PI 18; dentre 

outros), é possível identificar a contribuição e importância desse profissional naquele 
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momento histórico, para o processo de integração educacional do aluno com deficiência 

(GLAT, 2005; PLETSCH, 2005). 

 A narrativa do professor itinerante PI 01 ilustra com propriedade essa contribuição: 
 
09 - Antigamente, a principal função do professor itinerante era ajudar o aluno 
com deficiência, ajudar para que ele crescesse (...) E sempre eu estava à 
disposição do professor também para que, qualquer dúvida, ele viesse contar 
comigo (...) (PI 01). 
 

 

Esse profissional foi um elemento fundamental para o processo de escolarização da 

pessoa com deficiência no ensino comum. O seu papel estava bem delineado nos documentos 

prescritivos descritos para a sua função, conforme exposto no Capítulo 1 desse estudo. 

Naquele momento, a sua função prescritiva se aproximava da sua função real. 

 Percebemos através do relato do professor itinerante PI 05 que a responsabilidade pelo 

aluno com deficiência era instituída, exclusivamente, à figura desse profissional; a escola se 

eximia em atender às necessidades desse aluno:  
  

10 - Antes a responsabilidade era maior do que hoje. Era tudo muito 
centralizado na pessoa do professor itinerante. (...) O que eu via era que se o 
professor itinerante não se comprometesse, não vestisse a camisa do aluno e 
não trabalhasse muito junto com a família, com o aluno, não ia (PI 05). 
 

 

 Esse depoimento (PI 05) pode ser caracterizado como um “desabafo” desse 

profissional que nunca foi escutado em suas vivências cotidianas; reflete as dificuldades que 

esse professor enfrentou/enfrenta no dia-a-dia das escolas, principalmente no que tange às 

barreiras atitudinais para a inserção do aluno com deficiência – por parte de algumas escolas – 

no ensino regular. 

Para Mantoan (2002, p. 80), “a escola não pode continuar anulando e marginalizando 

as diferenças nos processos através dos quais forma e instrui os alunos (...)”; faz-se 

necessário, então, rever as funções sociais da instituição escolar frente à emergência desse 

novo paradigma. 

Passaremos, então, a analisar as leituras que o professor itinerante faz hoje sobre o seu 

papel frente à demanda pela educação que atenda à diversidade e acolha as diferenças. 

 

 



 82 

5.1.3 Leituras perspectivas 

  

 A perspectiva inclusivista aponta para um novo papel a ser desempenhado pelo 

professor itinerante. Muitas vezes, esse papel ainda não está muito definido quando no 

exercício de suas funções, no dia-a-dia das escolas. 

 Vale ressaltar que esse profissional foi um dos pioneiros no sentido de levantar a 

bandeira para o movimento de educação para todos, já proclamada pelos preceitos legais, 

através das inúmeras declarações e legislação em vigor na nossa nação. Porém, apesar desses 

argumentos, o atual papel do professor itinerante é pouco compreendido nas escolas pelos 

demais operadores do ato educativo. 

A fala do professor itinerante PI 07 alerta para o “estranhamento” desse professor na 

escola. Alguns professores acham inclusive que a itinerância não é considerada docência: 
 

11 - Eu fui modificando a minha prática a partir de uma nova orientação, que 
já vem acontecendo há algum tempo, em relação às novas funções do 
professor itinerante que, pra mim, estranhamente, nós não somos 
considerados professores! (PI 07). 
 

 

 Moreira e Macedo (2002, p. 23) esclarecem que o estranhamento é característica de 

situações que se revelam além de nossa capacidade de compreensão, situações em que nos 

faltam padrões de comparação. Nesse sentido, o professor itinerante está enfrentando uma 

nova demanda de atribuições na escola que geram esse “estranhamento” por parte dos outros 

atores do processo educativo, ocasionando dificuldades entre ambos de identificação de seu 

novo papel. 

 Dessa forma, a compreensão do papel do professor itinerante hoje, sua percepção, por 

ele mesmo, reflete momentos de insegurança, principalmente, por atender outras necessidades 

da escola em prol da educação inclusiva. 

 
12 - Quando a gente atendia por área eu me sentia mais segura, porque foi a 
área que a gente se aperfeiçoou, que a gente estudou. Hoje eu me sinto mais 
insegura, porque a gente tem que dar conta de várias áreas (PI 04). 
 
  

 Como lembra Figueiredo (2002, p. 76), “a escola não constitui um espaço clínico, mas 

educacional”. Nessa compreensão, os sentimentos de insegurança, incapacidade e 

desorientação que perpassam em alguns professores itinerantes podem ter relação com a 
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ruptura que se torna necessário fazer ao modelo anterior para assumir as dificuldades, 

encarando-as como desafio, uma vez que é necessário, agora, trabalhar com a diversidade. 

 Nessa perspectiva de mudança do papel do professor itinerante, a narrativa do 

professor itinerante PI 09 demonstra claramente como essa compreensão vem se efetivando 

em sua prática: 
 

13 - Hoje eu vejo a itinerância totalmente diferente do que eu comecei (...) Eu 
trabalhava assim, achava que era assim, Mas à medida do tempo eu fui 
mudando o meu conceito e fui me envolvendo com a escola, mesmo fazendo 
o atendimento ao aluno, eu sentia que só eu e o aluno eu ficava totalmente 
isolada. Então a compreensão era, se eu não era inclusa numa escola, então eu 
não poderia fazer uma proposta pro meu aluno. Então a gente começou a ver e 
o departamento começou um estudo. Foi um estudo muito bom a respeito de 
inclusão. O que era inclusão? O que o itinerante faz? A questionar o que era a 
itinerância. E isso fez com que a gente lesse, discutisse muito com os colegas 
e aí foi mudando aos pouquinhos. Hoje eu não aceito trabalhar só com o 
aluno. Eu acho que o aluno precisa [o aluno com deficiência], mas não ao 
modelo que eu iniciei (PI 09). 
 

 

É possível identificar no relato do professor itinerante (PI 09) que a mudança no seu 

papel vem acontecendo paulatinamente. Esse professor itinerante revela a ruptura com o 

modelo anterior, de atendimento clínico, individualizado, e percebe a necessidade dele 

próprio se inserir no contexto escolar; ele pontua o momento de transição - vivido pelo DEE – 

onde foram realizados encontros para estudo sobre a inclusão e sobre o atendimento itinerante 

e foi elaborado um documento com as novas atribuições da itinerância. 

Daí a sensação, por parte de alguns desses professores, de bem-estar e melhora em sua 

vivência profissional (PI 13 e PI 16), conforme relatam esses professores itinerantes: 
 

14 – (...) Essa nova linha ficou melhor pra gente atender a escola. Hoje me 
sinto muito melhor! (...) (PI 13). 
 
15 - Hoje eu me sinto tranqüila, sem nenhum obstáculo, houve a mudança e 
eu achei ótimo! Porque eu nunca vi um educador não ter conhecimento de 
tudo o que se relaciona com educação, pra mim é obrigação, mesmo que você 
não trabalhe na área, mas você tem que saber, porque dentro da sala, na escola 
as dificuldades são inúmeras e, se você não sabe (...) como você vai 
desempenhar esse papel... (PI 16). 
 

 
A dimensão da compreensão do papel do professor itinerante ampliou-se, exigiu que 

esse profissional revisse práticas e revisitasse a literatura, instrumentalizando-se no sentido de 

apropriar-se de um conhecimento mais abrangente sobre a educação e, também, sobre a 

inclusão educacional de todos os alunos, com e sem deficiência, mas que apresentem 
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necessidades educacionais especiais (MANTOAN, 2003; CARVALHO, 2004). Porém, a 

efetivação de uma prática pedagógica institucionalizada ainda está por ser construída, o que 

exige estudo e aprofundamento. 

Contudo, o processo de mudança de paradigma não ocorre instantaneamente, o que 

demanda tempo, reflexão e apoio institucional para que ele aconteça de fato nas escolas. 

Alguns dos professores itinerantes entrevistados (PI 08, PI14) revelaram sentimentos de 

insegurança e impotência frente às suas novas atribuições. 

Na narrativa dos professores itinerantes PI 08 e PI 14 fica explícito o conflito que 

esses profissionais estão vivenciando em seu cotidiano, o que pode ocasionar, segundo 

Mantoan (2003), uma crise de identidade:  

 
16 - Eu me sinto insegura e meio angustiada, tem sido pesado, não tem, sido 
satisfatório (...) (PI 08). 
 
17 - Existe uma angústia, a angústia da gente querer, porque o professor 
itinerante ele não se cuida, ele traz consigo uma característica de onipotência: 
ele vai querer resolver tudo sozinho (...) (PI 14). 
 

 

 Para Mantoan (op. cit., p. 87), a inclusão provoca uma crise escolar, revelando uma 

crise de identidade institucional, que, por sua vez, abala as identidades dos professores e faz 

com que seja ressignificada a identidade do aluno. 

Nesse sentido, hoje, a compreensão da percepção do professor itinerante de si mesmo, 

reflete as crises identitárias (FIGUEIREDO, 2002; MANTOAN, 2003) impostas pelo 

processo de transformação, inclusive no sentido de situar o seu papel, enquanto docente ou 

técnico, no apoio à escola e a todos os alunos, ou apenas àqueles com deficiência e definir a 

sua função frente à demanda pela educação inclusiva. 
 

18 - Hoje eu não consegui ainda incorporar o papel do professor itinerante 
atual. Esse papel é estar junto, estar dentro da sala de aula, eu não consigo 
nem fazer uma coisa nem outra. Eu fico, eu estou meio perdida(...) (PI 08). 
 

 

Apesar do professor itinerante PI 08 ter definido o seu papel no contexto atual, 

segundo a sua narrativa, essa função ainda não foi incorporada ao seu cotidiano. 

 As falas dos professores itinerantes PI 04 e PI 08 evidenciam não só a instabilidade 

ocasionada pela mudança em sua função, aparentando incertezas e inseguranças no 
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delineamento de suas novas atribuições, mas também que, na compreensão desses 

professores, ainda está presente o atendimento na área específica ao aluno com deficiência. 
  

19 - Quando a gente atendia por área eu me sentia mais segura, porque foi a 
área que justamente a gente se aperfeiçoou, que a gente estudou. Hoje eu me 
sinto mais insegura, porque a gente tem que dar conta de várias áreas. Então a 
gente tem que estar sempre buscando o conhecimento, discutindo com as 
colegas, trocando, deixando de orientar o professor e a escola como um todo 
(PI 04). 
 

 

Sánchez (2005, p. 27) adverte que os territórios corporativos dos profissionais ligados 

à educação especial lutam por conservar seus privilégios, identidades corporativas e o 

reconhecimento social, conquistados ao longo dos anos. Assim, não admitem que sua 

formação se descaracterize, suas práticas sejam abaladas, temendo perder seus espaços. 

Talvez esses profissionais estejam mais susceptíveis a conservar, em sua prática, as 

funções das quais ele foi inicialmente requisitado, impedindo de aprender o novo, de 

realmente fazer acontecer a inclusão (Narrativa 19, PI 04).  

 No delinear desse novo papel, outros professores itinerantes apresentam várias 

adjetivações para a sua função, ora como articuladora, mediadora ou mesmo docente, mas 

esses relatos (PI 12 e PI 16) explicitam que a sua função foi transformada, a partir de uma 

mudança de concepção, de paradigma. 

 
20 - A itinerância atualmente eu vejo como um espaço de articulação, onde a 
gente trabalha vários espaços na escola e também em setores fora da escola. 
Então pra gente tentar nesses espaços, a gente vai pensar nas atividades que 
tem que se fazer diante de coisas que a gente tem de fazer. Então a gente tem 
que entender o cronograma, o plano de organização; senão, a gente termina se 
perdendo porque a escola é um espaço vivo, porque a todo o momento que a 
gente chega, ela está diferente, lhe solicita para uma função. Então você tem 
que se organizar e determinar que você, em tais horários, tem uma 
organização (PI 12). 
 
21 - O meu papel é o de mediadora. Fazer a inclusão do aluno na escola, para 
que a escola possa respeitá-lo como um aluno que tem uma dificuldade como 
outra pessoa qualquer. Eu trabalho na sala com o professor, peço licença, digo 
a ele que vou acompanhar e que gostaria de fazer algumas inferências em 
determinados momentos na aula (PI 16). 

 Assumindo uma nova postura, diante do seu fazer cotidiano, o professor itinerante vai 

delineando/incorporando as novas atribuições da sua função prescritiva. Para que, de fato, 

essa mudança seja concretizada, faz-se necessário, segundo Figueiredo (2002, p. 77), 

“transformar a organização do espaço e do tempo escolar, a superação de preconceitos, as 
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relações estabelecidas com o saber e a valorização do trabalho educativo e da pessoa do 

professor”. 

Numa perspectiva mais inclusiva, os professores itinerantes vão desvelando uma nova 

atuação, segundo as narrativas das professoras PI 10 e PI 18, objetivando contribuir não 

somente para a inserção do aluno com deficiência no ensino regular, mas para a compreensão 

do direito de todos, inclusive do aluno com deficiência, a uma educação de qualidade: 
 

22 - O papel do professor itinerante é muito importante porque ele é o 
sustentáculo dessa inclusão. Essa idéia de inclusão tem o professor itinerante 
como um aliado pra ajudar nessa sua participação na sala de aula; gerando 
assim mais respeito para ele, dizendo que ele é capaz. É uma pessoa que 
assegura mesmo, ele tem que assegurar porque as escolas em si não estão 
preparadas para isso não! (PI 10). 
 
23 - Dentro de uma nova perspectiva mais voltada para a inclusão, ou seja, eu 
me senti possibilitando a compreender o que é efetivamente a inclusão. No 
sentido de que o aluno com deficiência precisa ser aceito, ser compreendido, 
se sentir fazendo parte da escola, como um todo. Então, como profissional, eu 
me senti fazendo esse elo e trabalhando a questão prática do aluno, a questão 
mais de compreensão e conscientização da escola para organizar e atender 
esse aluno com deficiência; não mais aquele professor de reforço, aquele 
professor que faz um trabalho isolado, só professor e aluno. Mas, eu acho que 
é um trabalho que possibilita uma dimensão maior. E, com isso, todo aluno 
tem a ganhar porque todo o professor se sente responsável por esse aluno, não 
mais só o professor itinerante (PI 18). 
 

 
Para Carvalho (2004, p. 156), com o enfoque de respeito à diversidade de seus alunos, 

a escola assume a necessidade de “prever e prover-se” de todos os recursos educativos para a 

acessibilidade; a perspectiva apontada pela autora visa garantir que todos os alunos possam 

construir conhecimentos e participar ativamente da vida acadêmica. 

 Os depoimentos dos professores itinerantes PI 04 e PI 06 ilustram a necessidade desse 

profissional para ter garantida a participação do aluno com deficiência na sala comum, uma 

vez que, quando o professor itinerante retirava o aluno da sala, reforçava o estigma que o 

aluno com deficiência só aprendia com a presença de um especialista na área de sua 

deficiência (BUENO, 1999; MANTOAN, 2003), reforçando o caráter excludente desse 

atendimento: 
 

24 - A minha contribuição para a inserção do aluno em sala de aula é quebrar 
esse estigma, que o aluno com deficiência ele aprende, de maneira diferente. 
Ele tem que usar recursos diferentes. Mas precisa de um professor itinerante 
para intermediar essa questão (...) (PI 04). 
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25 - (...) Mas aí foi revisto e chegamos a uma conclusão: que o aluno era 
excluído, porque ele saía da sala para ser atendido e atualmente nós 
trabalhamos com ele na sala; dando apoio ao professor, dando apoio à família 
(PI 06). 
 
 

 Neste sentido, Mantoan (2003, p. 07) esclarece que o ensino 

individualizado/diferenciado é uma solução que não corresponde aos princípios inclusivos. A 

autora adverte que não podemos diferenciar um aluno pela sua deficiência. Para ela, na visão 

inclusiva, o ensino diferenciado continua segregando e discriminando os alunos dentro e fora 

das salas de aula. 

 A compreensão da atividade pedagógica do professor itinerante denota o crescente 

aperfeiçoamento de sua consciência sobre a inclusão numa perspectiva de trabalho 

cooperativo junto ao professor do ensino regular, rompendo com o paradigma da integração. 

 Analisaremos, agora, como esse papel vem se efetivando em sua prática pedagógica. 

 

5.2 A prática pedagógica do professor itinerante – desvelando o seu papel 

 

5.2.1 No contexto profissional 

 

O professor itinerante desenvolvia o seu trabalho das mais variadas formas, mas uma 

característica pontual em todos os docentes entrevistados diz respeito à ênfase ao atendimento 

individualizado ao aluno com deficiência, de acordo com uma área específica, na qual ele se 

especializou; como podemos verificar nos relatos dos professores itinerantes PI 11 e PI 16: 
 

26 - Eu trabalho individualmente com ele [o aluno]. 
Antes, a itinerância era assim: você tirava o aluno da sala, em determinado 
momento, quando era possível ele vinha no horário contrário ao da aula dele, 
pra você trabalhar especificamente as dificuldades dele ... ( PI 11). 
 
27 - Toda vez que eu chegava eu continuava [o trabalho] anterior, levava o 
menino e trabalhava individual, mas eu achava uma coisa muito perdida, uma 
coisa muito desconexa, até porque o aluno passava a ser o meu aluno de 
reforço e não o aluno da escola (PI 16). 
 

 
 Como se depreende da narrativa 26, o contexto profissional desse docente se 

caracterizava, intrinsecamente, pelo atendimento às diferenças de aprendizagem do aluno com 

deficiência. Esse atendimento era realizado, quando possível, em horário contrário ao de sala 
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de aula em que o aluno estudava, o que distanciava, ainda mais, o processo de integração 

funcional desse aluno junto ao seu grupo-classe.  

 A fala 27 evidencia que existia uma continuidade no trabalho desenvolvido 

individualmente com o aluno, que era feita a partir dos registros das atividades realizadas 

anteriormente. Esse docente elucida um aspecto importante que caracterizava esse 

atendimento: o aluno passava a ser do professor itinerante e não da escola, deixando 

transparecer, por parte desse profissional, um sentimento de “pertença” ao aluno 

essencialmente e não à unidade escolar. 

 Mittler (2000 apud MANTOAN, 2003, p. 21) afirma que “os professores do ensino 

regular consideram-se incompetentes para lidar com as diferenças nas salas de aula, 

especialmente atender os alunos com deficiência”. Para o autor, seus colegas especializados 

sempre se distinguiram por realizar unicamente esse atendimento e exageram essa capacidade 

de fazê-lo aos olhos de todos. 

 Grande parte dos professores itinerantes entrevistados demonstrou ter vivenciado 

algum tipo de conflito em sua prática pedagógica. Podemos situar a principal causa dessa 

situação conflituosa nas mudanças estruturais das quais eles vivenciam/vivenciaram 

diretamente, bem como no aspecto referente à complexidade do espaço escolar, que vai 

solicitá-lo para atuar, de uma forma mais abrangente, nas questões pedagógicas intra e extra 

institucionais. 

 Assim, os relatos dos professores itinerantes PI 01, PI 05 e PI 08 deixam transparecer 

que ainda existe conflito por parte da maioria desses profissionais.  
 

28 - De fato, todos os professores itinerantes, pelo menos a maioria, está em 
conflito, porque, até pelo próprio trabalho. Eu até pensei em deixar porque é 
desgastante, você está lidando com muita gente. Nessa inclusão ainda, as 
pessoas (eu acho) em estado de choque! Nós começamos a engatinhar agora 
(PI 01). 
 

29 - O conflito que existe, esse de muitas ações, às vezes não está bem 
definido o papel, acho que é um conflito também (PI 08). 
 
30 - Na política de hoje, a política é do professor itinerante atender não só a 
necessidade do aluno, especificamente, mas a escola como um todo. Aí, 
então, às vezes, a gente se sente impotente (...) (PI 10). 
 
 

 Muitas vezes, esse profissional ainda não tem incorporado as suas novas atribuições e 

acha desgastante o processo de mudança, pensando até em deixar, transferir a sua atividade 

profissional, explicitando que as pessoas ainda não absorveram as concepções de inclusão. 
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Mas esse mesmo professor admite que é um processo e, como tal, é lento, por isso mesmo 

requer tempo. 

 O professor itinerante PI 08 se sente em conflito profissional devido à variedade de 

ações que lhe são requeridas no atual contexto (narrativas 20; 21; 22 e 23). Para esse docente 

seu papel ainda não está bem definido. 

 Já o professor itinerante PI 10 se sente impotente diante das suas novas atribuições 

profissionais, principalmente no que tange a atender às demandas da escola. 

A forma como o professor itinerante se percebe na escola vai depender, 

intrinsecamente, do processo de resolução dos conflitos vivenciados em sua prática. Ao 

mesmo tempo, esse professor, diante do paradigma inclusivista, se sente mais inserido no 

contexto escolar, assumindo uma função muito mais pedagógica, enquanto docente, não mais 

enquanto técnico, como na época da integração, onde a sua função prescritiva lhe requisitava. 

Nessa perspectiva, aquele professor itinerante que, de certa forma, resolveu esse 

dilema, inerente a essa fase transicional, identifica-se enquanto docente. Segundo ilustra o 

depoimento da professora itinerante PI 09:  
 

31 - Existe ainda um conflito: eu sou técnico ou sou professor? Eu não tenho 
muito esse conflito não, mas eu sinto muito nas minhas colegas, em algumas 
colegas esse conflito: eu sou formadora ou eu sou professora? Eu acho que o 
que me ajudou muito foi eu sempre trabalhar dentro da escola, como 
professora... Então eu sempre me comportei como professora (...) Eu trabalho 
com a coordenação, eu trabalho com a direção e aí, em tudo, não como a 
itinerante, mas como a professora da escola. Eu trabalho a inclusão (PI 09). 
 

 

 Mittler (2003, p. 35) situa que a educação inclusiva é oferecida na sala de aula regular, 

mas não é incompatível com a noção de apoio, o qual pode ser planejado e oferecido com um 

assistente de apoio à aprendizagem ou um outro professor na sala de aula. 

Martins (2006, p. 20) afirma que o processo educativo inclusivo traz sérias 

implicações para os docentes e para as escolas que devem centrar-se na busca de rever 

concepções, estratégias de ensino, de orientação e apoio para todos os alunos, a fim de que 

possam ter suas necessidades reconhecidas e atendidas, desenvolvendo ao máximo as suas 

potencialidades. Para a autora, a inclusão passa a ser percebida como uma responsabilidade 

coletiva da comunidade escolar. Nessa perspectiva, todos são responsáveis pelo sucesso ou 

fracasso de cada aluno, incluindo nesse processo, aqueles alunos com deficiência. 

 Nessa compreensão, a função pedagógica desse professor itinerante não se confunde, 

ou seja, as suas atribuições frente à demanda da educação inclusiva vão requisitar desse 
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docente outro fazer pedagógico que, direta ou indiretamente, vão encaminhá-lo às situações 

didáticas de ensino-aprendizagem. 

 O professor itinerante PI 05 admite que a falta de valorização dos professores do 

ensino regular no sentido da aceitação das suas novas funções gera um conflito em suas 

atividades profissionais. Para esse profissional (PI 05) esse professor itinerante deve ser líder 

e fomentar a inclusão no espaço educacional. 
  

32 - Ainda existe conflito, principalmente em nós, têm professores que não 
valorizam, não são todos, mas quando o professor é liderança naquele espaço, 
ele fomenta. Não quer incluir e fica achando que a gente está enxugando gelo! 
(...) O conflito que existe é na aceitação do próprio professor do regular, 
porque isso não acabou! (PI 05). 
 

 

A fala 32 revela um importante fator que poderá facilitar ou obstaculizar o processo de 

educação inclusiva, que é a aceitação do aluno com necessidades educacionais especiais pelo 

professor da sala de aula do ensino regular. Para esse professor itinerante (PI 05) esse conflito 

ainda não terminou; devendo o professor itinerante assumir a postura de liderança nessa 

compreensão e fomentar o processo de inclusão no espaço escolar. 

Segundo Mittler (2003, p. 26), no contexto da educação, a reestruturação das escolas 

baseada em diretrizes inclusivas é um reflexo de um modelo de sociedade em ação. Nessa 

direção, todos devem rever o seu contexto profissional e as suas práticas para desvencilhar as 

ações excludentes que impedem ou entravam as mudanças. 

O fomento de ações inclusivas requer a participação integral de todos os atores 

pedagógicos, principalmente o professor do ensino regular que, muitas vezes, camufla a 

aceitação do aluno com deficiência na sala de aula, mas nem sempre trabalha com as 

necessidades de aprendizagem desse aluno, alegando que não está “preparado”, que não é 

especialista e, às vezes, não aceita o apoio do professor itinerante para ajudá-lo nessa 

compreensão. 

A fala 33 apresenta a identificação do professor itinerante enquanto docente, situando 

o seu fazer cotidiano no campo pedagógico: 
 

33 - Eu me sinto uma professora. Eu sou professora, eu aprendi a ser 
professora. É o meu primeiro amor profissional. Então, o suporte, o apoio, a 
mediação, tudo é feito, porque eu adoro o ser humano... Fazendo parte de 
todos os problemas desta escola e de todos os louros que esta escola tem. (...) 
(PI 14). 
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 Outros professores, ao seu turno, se percebem enquanto apoio técnico-pedagógico. Os 

relatos de alguns professores itinerantes, PI 01 e PI 05, exemplificam: 
 
34 - É mais como apoio, porque o professor regente tem outra função. Eu sou 
chamada para fazer interferência, só para inserir, fazer as intervenções. Então, 
eu acho que o professor mesmo, docente é aquele que está no dia-a-dia, 
porque as intervenções quando você faz... é só naquele momento, mas não é 
sistemático (PI 01). 
 
35 - Eu me considero na escola mais suporte técnico, a docência da gente 
praticamente desaparece, apesar da gente lutar para manter, inclusive nas 
práticas, mas o pessoal não nos vê como docente (PI 05). 
 
 

 Embora por muito tempo esse profissional tenha assumido a função de técnico e 

“dono” de um saber especializado, faz-se necessário romper com esse modelo e assumir essas 

novas atribuições, solicitadas agora pela educação inclusiva. 

 Para Mantoan (op. cit., p. 28), apenas o entendimento de que o atendimento 

educacional especializado é um pressuposto e é uma garantia da inclusão de alunos com 

deficiência já seria suficiente para que os professores especializados não se afligissem tanto, 

temendo os riscos de perderem seus lugares e domínios na área. Segundo a autora, a inclusão 

impõe a abertura de novas frentes de trabalho especializado, mas só conseguem percebê-las e 

encontrá-las os que conseguem se desvencilhar das amarras do passado e vislumbrar o futuro 

como tempo de novos desafios, conquistas e mudanças de toda a ordem. 

 Passaremos agora a observar como o papel do professor itinerante vem se 

configurando em sua prática pedagógica, no cotidiano escolar.  

 

5.2.2 No cotidiano escolar 

 

Já vimos como esse professor itinerante foi se constituindo, como ele se tornou 

professor itinerante; agora analisaremos como acontece o seu fazer pedagógico no dia-a-dia 

das escolas. 

Pires (2006, p. 109) conceitua o cotidiano escolar como sendo tudo o que ocorre na 

sala de aula, na realidade concreta, as relações entre os elementos da escola, direção, 

coordenação, funcionalismo e, principalmente, os professores e os alunos. Para a autora, cabe 

ao processo educativo mediar a relação que objetiva e é apropriada nesse cotidiano. 

Conforme observado nos relatos dos professores itinerantes entrevistados, a 

periodicidade no atendimento a cada escola é relativa, vai depender da necessidade da 
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unidade escolar assistida ou quando solicitado pela GEE uma cobertura de maior carga 

horária, seja por motivo do número de alunos com Necessidades Educacionais matriculados 

numa mesma escola ou por ser a escola de origem em que o professor itinerante é lotado, 

conforme constatamos através das falas dos professores itinerantes PI 06 e PI 09, abaixo 

mencionadas: 
 

36 - (...) Esse trabalho era desenvolvido em duas escolas, sendo três vezes em 
uma e duas vezes em outra; de acordo com a necessidade, o acompanhamento 
era por área e só na área visual; no horário contrário ao do aluno. Se ele 
estudasse pela manhã, nós iríamos à tarde, fazia esse acompanhamento (PI 
06). 
 
37 - (...) Primeiro a gente tinha uma grande dificuldade que era o número de 
alunos. Cada itinerante tinha que ter determinado número de alunos, que era 
determinado pelo departamento. E uma carga horária; era a distribuição por 
escolas pelo número de alunos. A escola que eu tivesse mais alunos era a 
escola que eu teria que ser lotada e que eu teria que dar maior carga horária. 
Muitas vezes isso dificultava, por exemplo, tinha alunos que precisava muito 
mais de mim, da minha presença, mais carga horária do que outros. Então 
essa distribuição não atendia (PI 09). 
 

 

 Como se percebe na memória do dia-a-dia profissional desses docentes, a abrangência 

de seu atendimento nas escolas estava condicionada a um horário pré-estabelecido entre ele, a 

Direção da Unidade Escolar e a GEE, ora dando atendimento a duas escolas no mesmo dia 

(dividindo a sua carga horária diária) ora indo duas ou três vezes por semana para cada escola. 

Fontolan (2002, p. 05) adverte que o modelo que hoje temos de itinerância acaba 

prejudicando a continuidade desse trabalho, pois ele se inicia em um dia e vai ser retomado 

dois ou mais dias depois, quebrando o interesse do aluno no que está sendo ensinado. 

Segundo a autora, para que o trabalho desse profissional tenha um resultado mais efetivo, é 

necessário que cada escola tenha um professor itinerante em cada período e todos os dias da 

semana.  

 Os relatos dos professores itinerantes PI 03, PI 13 e PI 18 apontam para um dado 

importante a ser destacado, referente à construção de vínculo nas escolas assistidas por esse 

profissional:  
38 - Geralmente eu ia dois dias por escola, o professor itinerante não cria um 
vínculo na escola. A gente trabalhava muito assim, em conjunto: coordenação 
e direção e fazia a ponte com os professores.  
Com os alunos eu tinha muito progresso, mas com a escola, eu me sentia 
assim... Meio fora do contexto, porque eu tinha muitas escolas. Então eu não 
fazia os laços que são precisos. Não conversava direito com as professoras. 
(...) (PI 03). 
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39 - Eu tinha quatro escolas e uma das maiores dificuldades é que a gente não 
se sentia inserido no processo maior da escola, ou seja, no contexto da escola. 
A gente ficava mesmo dividida! E, na realidade, as escolas não reconheciam 
bem esses profissionais, esse professor dela, porque ele passava duas vezes na 
semana, uma vez na semana; o trabalho não era reconhecido; ficava difícil 
você entrar no cerne da escola. Talvez, no presente, sou reconhecido como 
professor de todas aquelas escolas (...) (PI 18). 
 

 

 O fato de o professor itinerante, quase sempre, trabalhar no horário contrário ao do 

professor da sala de aula só distanciava a relação entre ambos e a troca de experiências/ 

dificuldades em relação ao atendimento ao aluno com deficiência. Ao mesmo tempo, 

reforçava a idéia da necessidade de um especialista na área da deficiência específica do aluno, 

deixando entender que o aluno não era daquela sala de aula regular, mas de responsabilidade 

do professor itinerante que vinha, algumas vezes, realizar um trabalho específico com esse 

aluno, diminuindo, desta forma, a possibilidade de construção de vínculos entre seus pares e 

demais atores pedagógicos da instituição escolar. 

 Pletsch (2005, p. 100) adverte para a necessidade de rever o tempo de atuação das 

professoras itinerantes na escola. Segundo a autora, o relato de diversos diretores, 

coordenadores pedagógicos e professores regulares confirma que “é muito curto o período de 

tempo que o professor itinerante tem disponível para cada escola”, fato esse que gera um 

trabalho menos sistemático, acarretando a fragmentação de suas atividades. 

 A perspectiva inclusivista aponta para um novo papel do professor itinerante. Para o 

professor, muitas vezes, esse papel ainda não está muito claro no exercício diário de sua 

“práxis”: 

 

40 - Antes, a gente só trabalhava com o surdo e eu acho que, talvez, o nosso 
rendimento era melhor. Porque você vê que há um desconhecido: nós não 
dominamos todas as áreas. Acontece que tinha um retorno melhor e agora, 
você não dá conta de tudo! Porque a necessidade da escola não é só uma, o 
leque é muito grande, é difícil (PI 10). 
 
41 - Então, às vezes, você se sente impotente diante do professor que chega 
com todas as angústias e quer que o itinerante tenha uma varinha e resolva a 
situação da escola... (PI 10). 
 

Mas, é na compreensão sobre esse novo papel frente às demandas da escola que o 

professor itinerante vai se situar e ajudar os demais atores pedagógicos na compreensão desse 

novo paradigma, o que exige desse profissional uma outra postura diante do enfrentamento 

das necessidades que o espaço escolar lhe solicita. 
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 Figueiredo (2002, p. 76) esclarece que o professor da sala de aula do ensino regular 

antes mesmo de estabelecer uma mediação com o aluno com necessidades educacionais 

especiais e de tentar favorecer o estabelecimento de vínculos dele com o grupo de classe, esse 

professor alega dificuldades, não investindo nessa possibilidade, sob o argumento de que se 

faz necessária uma especialização para ser capaz de atuar pedagogicamente com esse aluno. 

Segundo a autora, isso decorre da dificuldade de trabalhar pedagogicamente com a 

diversidade.  

Nessa perspectiva, o professor itinerante será um agente de mediação entre a inclusão 

educacional dos alunos com necessidades educacionais especiais e o professor da sala de aula 

do ensino comum. 

 Pletsch (op. cit., p 100) afirma que a atuação do professor itinerante tem sido 

importante por introduzir práticas inovadoras nas escolas, pois tem contribuído para desvelar 

mitos e preconceitos reproduzidos por professores, comunidade escolar e extra-escolar em 

relação a pessoas com necessidades especiais.  

 Analisaremos, a seguir, como o professor itinerante constrói os saberes de sua 

docência. 

 

5.2.3 Na construção dos saberes de sua docência 

 

 Na análise das narrativas sobre a construção dos saberes da prática pedagógica do 

professor itinerante, vimos que todos os profissionais entrevistados constroem seus saberes 

docentes a partir de suas vivências, no dia-a-dia das escolas, bem como pela troca de 

experiências com outros profissionais e do enriquecimento teórico, através de leituras de 

textos e livros, como também nos momentos de formação continuada, oferecida pela Rede 

Municipal de Ensino em parceria com a GEE. 

 De acordo com Tardif (2002, p. 11), o saber dos professores é o saber deles e está 

relacionado com a pessoa e a identidade deles, com a sua experiência de vida e com a sua 

história profissional, nas suas relações com os alunos em sala de aula e com outros atores 

escolares. O autor justifica a necessidade e importância de estudar esse saber, relacionando-o 

com esses elementos constitutivos do trabalho docente.  

Eis porque a necessidade de desvelar quais os saberes que subjazem à prática 

pedagógica desse profissional, considerando a mobilização de seus conhecimentos frente à 

demanda pela educação inclusiva na construção de seu novo fazer pedagógico. 
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 Os relatos dos professores itinerantes PI 01 e PI 02 dão um panorama da construção 

desses saberes: 
 
42 - Essa prática de intervenção foi construída de acordo com os estudos. A 
formação continuada é muito importante. Através da formação continuada é 
que você vai se aperfeiçoando. Na formação continuada as orientações são 
voltadas aos trabalhos desenvolvidos. Agora, eu acho que você mesma é que 
tem que buscar (PI 01). 
 
43 - Eu vou aprendendo o meu trabalho, assim, porque não tem curso pra 
itinerante. Nós fomos chegando e fomos ficando. É aquela história, você 
querer aprender e acabou... O ponto de partida é esse. Temos as nossas 
dificuldades, as nossas limitações. O professor vai aprender comigo como vai 
trabalhar e eu também vou aprender. Então é um compartilhar aprendizagens, 
ele aprende comigo, eu aprendo com o aluno, aprendo com a família, isso é 
interrelacionado, porque a vida é assim, um aprendizado. Cada dia a gente 
aprende alguma coisa. Então o outro aprende e é nesse sentido que eu vou 
construindo a minha prática: vendo o que foi que aconteceu, onde é que 
precisa melhorar, onde a gente precisa aprender mais, o que é que o outro tem 
a nos dar (PI 02). 
 
 

 Reconhecendo a força e o efeito da prática profissional como ferramenta para o 

desenvolvimento docente, o professor itinerante PI 04 admite que não teria feito quase nada 

do que fez no início de sua docência. Para esse profissional, o somatório das experiências 

aprendidas na prática, através da vivência, dos cursos, dos erros e acertos, vai constituindo os 

saberes de sua docência: 
 

44 - Estudando e na prática, fazendo, errando, consertando os erros. Por 
exemplo, hoje eu não faria quase nada do que eu fiz quando comecei. Porque 
eu tive outros cursos, outros conhecimentos, a gente vai vendo outras coisas e 
vai vendo que no começo tem que aprender ainda, cada dia tem que aprender 
mais (PI 04). 
 

 

Tardif (op. cit., 15) afirma que o saber dos professores é profundamente social e é, ao 

mesmo tempo, o saber dos atores individuais que o possuem e o incorporam à sua prática 

profissional, para a ela adaptá-lo e transformá-lo. Segundo o autor, o saber dos professores 

está sempre ligado a uma situação de trabalho com outros (alunos, colegas, pais, etc.) que está 

ancorado na complexa tarefa de ensinar, situado num espaço de trabalho (escola/sala de aula), 

num contexto social. 
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Na narrativa do professor itinerante PI 07 distinguimos como a história vivencial, ou 

seja, tudo aquilo que ele foi se apropriando ao longo de sua trajetória de vida (pessoal e 

profissional), colabora para a construção de seu saber docente. 
 

45 - Essa construção é uma história vivencial: à medida que você vai 
vivenciando, você vai se apropriando de uma série de coisas, o que você já 
tinha, você melhora; o que você tinha que não serve mais, você afasta. E você 
lê, vai a congressos, faz cursos (...) (PI 07). 
 

 

 Fazendo escolhas, participando de cursos e congressos, esses professores vão 

aperfeiçoando os saberes de sua prática pedagógica: 
 

46 - Lendo, participando de capacitações, fazendo trocas de experiências com 
os colegas. Observando em instituições. E aquilo tudo vai somando... (PI 06). 
 
47 - Eu acho que esse dia-a-dia traz muito ganho, eu criei muito o hábito de 
ler, (...) costumo tirar dúvidas com outras colegas; então eu busco construir 
essa prática a partir da minha necessidade (PI 08). 
 

 

 Tardif (op. cit., p. 17) explica que existe um fio condutor na relação entre o saber dos 

professores e a interação com o trabalho deles na escola e na sala de aula. Retomando as 

palavras do autor, a utilização dos saberes dos professores se dá em função de seu trabalho e 

das situações ligadas a ele. 

 No relato do professor itinerante PI 15, situamos a interação entre os seus saberes 

experienciais construídos ao longo de sua trajetória profissional na escola, desempenhando 

várias funções:  
 

48 - Ela é construída ao longo de todo o processo, eu acho que é um processo 
de acumulação: vem do Magistério, (...) É todo um processo muito lento: é 
você entender o que é uma escola pública, ouvir as pessoas que têm mais 
experiências que você. Leitura é muito importante, eu sempre estou 
estudando, independente de ter um curso ou uma cobrança, (...) Cursos, mas 
eu acho que a gente aprende muito conversando com o outro e na minha 
experiência (já passei por diversas funções...) (PI 15). 
 

 

 Ainda segundo Tardif (op. cit., p. 17), as relações mediadas pelo trabalho lhes 

fornecem princípios para enfrentar e solucionar situações cotidianas. Na fala do professor 

itinerante PI 04 encontramos essa busca pelo saber, à medida em que esse profissional troca 
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experiências com seus pares, na tentativa de orientar o professor do ensino regular e a escola, 

frente às demandas exigidas pelo seu novo papel: 

 
49 - Então a gente tem que estar sempre buscando o conhecimento, discutindo 
com as colegas, trocando, pra poder orientar o professor e a escola como um 
todo (PI 04). 

 

  Para que esse professor se instrumentalize com os novos preceitos da educação 

inclusiva, faz-se necessário refletir sobre a sua prática. Através de estudos e da formação 

continuada, esse profissional buscará elementos para embasar teoricamente a sua docência. 

 Apesar dessa necessidade, é unânime a queixa, entre os professores itinerantes 

entrevistados, sobre a falta de espaço para que o professor itinerante possa refletir sobre a sua 

prática pedagógica. As reuniões agendadas pela GEE, quase sempre se limitam às questões 

mais de caráter administrativo do que propriamente pedagógico. 

 Porém, os professores itinerantes sentem a necessidade da troca de experiências e 

deixam transparecer a dificuldade de reunirem-se para estudar, aprofundar teoricamente 

algum caso específico ou mesmo estarem juntos, dividindo os conflitos, as dúvidas e 

vivências profissionais bem sucedidas. 
  

50 - Existe muito pouco espaço para refletir sobre a prática pedagógica (PI 
08). 
 
51 - Existem reuniões, precisava de mais, é muito corrido... (PI 17). 

  

 Vale ressaltar que todos os professores itinerantes entrevistados acham benéfica a 

troca de experiências com os colegas e o compartilhamento das dificuldades e das vivências 

bem sucedidas, além de valorizarem o hábito de leitura, estudo e aprofundamento teórico.  

 Como bem pontua Zeichner (1993, p. 17), “reflexão também significa o 

reconhecimento de que o processo de aprendizagem se prolonga durante toda a carreira do 

professor”. Nessa direção, a práxis desse docente precisa ser orientada pela reflexão sobre a 

sua ação no dia-a-dia nas escolas, a partir da contextualização teórica sobre as suas vivências 

cotidianas, no sentido de refazer percursos e redirecionar o seu projeto de trabalho em prol da 

inclusão. 

Foi também revelado, através do relato do professor PI 12, que, no alicerce dessa nova 

prática pedagógica do professor itinerante, fez-se necessária uma assessoria a fim de oferecer 
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apoio a esse profissional quando na mudança do seu papel, inclusive com a ampliação do 

universo do qual ele deve atuar: 
 

52 - A questão da assessoria tem facilitado. No início ficava sempre nessa 
questão, o professor itinerante ficava sempre afastado, depende dessa questão 
de fazer ou não fazer parte do corpo docente ainda da escola; o horário dele: 
vai num turno diferenciado, às vezes tem essa questão de não fazer parte. 
Mas, à medida que a gente vai refletindo, repensando que, de fato, o professor 
itinerante deve fazer na escola, aí essa sensação vai diminuindo (PI 12). 
 

 

 A fala 52 demonstra claramente que o espaço para estudo/reflexão sobre a prática 

pedagógica, através da assessoria na área de TID (Transtornos Invasivos no 

Desenvolvimento), vem contribuindo para a compreensão sobre o papel do professor 

itinerante nas escolas. 

Mas, vale ressaltar que essa assessoria não está disponibilizada para todos os 

professores itinerantes; limitando-se apenas aqueles que têm nas escolas acompanhadas 

alunos com TID e os professores itinerantes que atendem alunos com Surdez. 

 Sendo assim, os professores itinerantes (PI 06; PI 13; PI 15; PI 17; dentre outros) 

acham necessária a formação continuada para o seu processo de formação, quer na instituição, 

ou quer em cursos, seminários e congressos extra-institucionais, evidenciando a necessidade 

de sua formação permanente. 

 A riqueza dos depoimentos dos professores itinerantes entrevistados dá uma nítida 

compreensão sobre como esses profissionais vão incorporando/apropriando os saberes de sua 

prática docente. 

 Passaremos, em seguida, a analisar as marcas da ressignificação da itinerância, a partir 

do resgate das falas pelo próprio professor itinerante, em face da inserção da pessoa com 

deficiência no ensino regular e frente às mudanças que estão se efetivando no seu papel. 

 

5.3 As marcas da ressignificação da itinerância 

 

 O efeito da ressignificação da itinerância frente à assunção de um novo fazer 

pedagógico pautado nas diretrizes da educação inclusiva gera marcas profundas na identidade 

profissional desse docente, inclusive porque lhe conduz a rever o seu papel frente às 

demandas da escola e junto ao aluno com deficiência. 
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 J. Pires (2006, p. 45-46) nos adverte que “é preciso parar para pensar, para questionar, 

para dialogar, para se encontrar com o significado das ações (...) para se integrar num 

processo intercomunicacional, no qual estão presentes o Eu, o Tu, o Outro, os Outros”. Para o 

autor, esses sujeitos são epistemológicos (portadores de marcas pessoais e culturais e de 

representação da realidade); sujeitos éticos (de compromissos partilhados); e sujeitos práticos 

(mutuamente engajados no sentimento, sofrimento, afeição, sonhos e aspiração). 

 Passemos, agora, a conhecer/analisar as marcas que esse processo de transformação do 

papel do professor itinerante imprime em sua prática profissional.  

 

5.3.1 Pelo próprio professor itinerante 

 

 A compreensão que o professor itinerante apresenta de sua docência e de sua dinâmica 

de trabalho que é de natureza essencialmente volante, constituída pelo seu itinerário - 

característica inerente desse profissional se locomover de uma escola para outra -, faz com 

que esse docente raramente desenvolva um sentimento de “pertença” para com as escolas que 

ele acompanha.  

 Essa inclusão do próprio professor itinerante no contexto escolar é condição sine qua 

non para que ele desenvolva um trabalho dinâmico de sensibilização dos demais atores 

pedagógicos para a aceitação das diferenças, da valorização e respeito pela diversidade dos 

alunos na escola, fazendo acontecer a inclusão. 

 A fala 53 reflete esse posicionamento:  
 

53 - (...) Eu sempre procurei me incluir muito, participar junto com os outros 
professores da escola; eu sempre procurei ser como qualquer professor da 
escola. (...) Sentir que o problema deles era o meu também, dividir com eles 
(PI 03). 
 
 

 Desta forma, o professor itinerante PI 03 demonstra, em sua narrativa, como procura 

se situar na escola e compartilhar as dificuldades no âmbito institucional: 

 A fala do professor itinerante PI 06 expressa, de maneira significativa, a compreensão 

que não existe separação entre a educação especial e o ensino regular, porque todos são 

convidados a discutir e fazer a inclusão acontecer: 

  
54 - Eu me sinto fazendo parte das escolas que trabalho, porque a escola 
abraça a questão da inclusão e sempre está convidando os professores de 
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educação especial: os itinerantes e os da SAPE*; assim, fazendo parte 
mesmo do grupo docente (PI 06). 
 

 
 A narrativa 54 reflete a percepção do professor itinerante no processo de inclusão dele 

próprio, na instituição escolar, enquanto docente, na perspectiva da educação inclusiva. 

 Às vezes, alguns professores narram que se acomodam com o seu fazer docente, 

sendo, eles próprios, obstáculo ao processo de transformação. Desta forma, esses profissionais 

são coniventes com a continuidade da função individualizada de atendimento às necessidades 

específicas do aluno com deficiência, numa perspectiva integradora: 

  
55 - Das três escolas, eu me sinto fazendo parte só de uma, talvez nas outras 
escolas, falta compreensão de meu papel. Eu sou conivente - apesar de ser do 
meu temperamento, me acomodar. Eu prefiro que me convidem a participar 
das atividades da escola, no Conselho de Classe eu sou convidada (PI 08). 
 
 

 A narrativa do professor itinerante PI 04 revela uma função importante do professor 

itinerante no seu exercício docente que é da escuta aos professores do ensino regular. Essa 

prática de atendimento evidencia a necessidade de socialização das dificuldades/experiências 

bem-sucedidas entre ambos sobre a inclusão daqueles alunos que apresentam necessidades 

educacionais especiais. 

  
56 - Eu vou procurando me entrosar... É uma das coisas que as professoras me 
cobram muito, sentem muita falta (que eu percebi) é a escuta do itinerante ao 
professor do regular (...) (PI 04). 
 

 

 A maioria dos professores itinerantes entrevistados ressalta a importância e 

necessidade do apoio recebido pela GEE para subsidiar o seu trabalho no cotidiano das 

escolas. 

 Pela própria característica da formação do professor itinerante enquanto especialista 

numa área específica; este profissional se sente despreparado para realizar um trabalho 

generalizado, ofertando suporte teórico-prático ao professor do ensino regular em qualquer 

área que lhe seja requisitado. Nessa direção, os professores itinerantes solicitam apoio teórico 

e técnico para as outras áreas específicas de necessidades especiais. Essa necessidade 

premente advém da sua própria formação inicial que, na maioria das vezes, os cursos de 

                                                        
 SAPE - Sala de Apoio Pedagógico Especializado. 
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especialização e as várias capacitações para formação continuada caracterizavam-se pelo 

caráter especialista de um determinado tipo de deficiência. 

 As falas dos professores itinerantes PI 06 e PI 09 ilustram bem esse aspecto: 
 

57 - Temos apoio da GEE, temos técnicos, a equipe técnico-pedagógica por 
área. É uma necessidade porque agora a itinerante trabalha com todas as 
áreas, aquela que você não domina, você solicita e a gerência envia 
determinados profissionais (PI 06). 

 

58 - Eu solicito o apoio. A minha solicitação ainda está muito distante da 
gerência. Mais pros técnicos [...] Mais direcionada ao aluno, a questão do 
aluno. E eu recebo orientação (PI 09). 

 
É importante destacar que o apoio recebido pelos professores itinerantes está, quase 

sempre condicionado, às solicitações feitas por esses profissionais junto aos técnicos da GEE. 

Pelo exposto em algumas narrativas, a política de capacitação não enfatiza os momentos de 

troca de experiência da prática pedagógica desses docentes; direcionando, exclusivamente, o 

apoio técnico às questões relativas a um determinado tipo de deficiência do aluno. 

 Acreditamos que esses depoimentos revelam a necessidade de se repensar a formação 

continuada desse docente que, até pouco tempo, se detinha a estudar e aprofundar seu 

conhecimento teórico a uma única área ou campo de deficiência; embora essas narrativas 

desvelem a preocupação primordial desse profissional, que é o atendimento ao aluno, agora, 

com qualquer tipo de deficiência. 

 Bueno (1999, p. 07), ao se referir à formação do professor especializado, considera 

que a dicotomia entre especialista e generalista se constitui em falsa questão, na medida em 

que a educação inclusiva exige que esse professor de educação especial deva ampliar suas 

perspectivas, tradicionalmente centradas numa população com características peculiares.  

 Vale destacar que os professores itinerantes são conscientes do número limitado de 

técnicos e especialistas em áreas específicas na Rede Municipal; porém todos os professores 

dizem que buscam esse apoio e sempre são atendidos em suas solicitações, como é observado 

nas narrativas desses profissionais: 

 
59 - Recebo apoios da GEE. O que seria da gente solta? Nós temos uma 
equipe, de bom trânsito. Nunca busquei uma ajuda que não tivesse retorno; 
também elas não são deuses, fazem farte de uma instituição. É como eu 
coloco: a gente está em crise em várias instituições; então elas só podem fazer 
o que é possível, mas elas apóiam no que é possível, elas buscam (PI 14). 

 



 102

60 - Eu recebo muito apoio do departamento quando solicito. Quando eu vejo 
que está difícil, vou direto pra Gerência, o departamento é muito limitado em 
Recursos Humanos (...) (PI 16). 

 

 Para Bueno (op. cit.) “na medida em que essas habilitações centraram a formação do 

professor especializado nas dificuldades específicas desta ou daquela deficiência, reiterou 

ainda mais uma ‘especificidade docente’ que não levou em conta perspectivas ampliadas 

sobre a relação entre fracasso escolar e processos pedagógicos” (p. 20). Esse fato pode 

reforçar, ainda mais, a falsa compreensão de que é necessário ser um especialista naquela ou 

nesta área específica para poder trabalhar pedagogicamente com o aluno com deficiência, 

demandando a presença da equipe técnica central; aumentando a distância na construção, pelo 

professor itinerante, de seu novo papel. 

 Outro tipo de apoio oferecido aos professores itinerantes para respaldar o seu papel 

nas escolas frente às mudanças diz respeito às assessorias técnicas que vários desses 

profissionais participam. Dentre as assessorias, destacamos aquela realizada no Projeto Saúde 

na Escola, sobre as pessoas com TID, que atualmente estão sendo inseridas nas classes 

comuns. 

 A narrativa 61 ilustra esse aspecto: 
 

61 - A assessoria dá apoio e algumas reuniões; esse ano só aconteceram duas. 
Mas quando solicitado, têm alguns profissionais (de acordo com a área de 
deficiência) que dão (PI 12). 

 

 Outros professores reclamam do número de encontros e reuniões ocorridos no ano; 

relatam que, em outros momentos, havia reuniões mensais para estudo, o que colaborava 

bastante para o seu crescimento profissional. Como é o caso das falas 62 e 63 dos professores 

itinerantes PI 01 e PI 02, respectivamente:  

 
62 - Não existe espaço para refletir sobre a prática. Isso já aconteceu, no 
momento da mudança, que sempre tinha reuniões que a gente estudava a 
questão dessa mudança desse tipo de trabalho, como era antes e como é agora. 
Mas, ultimamente, falta uma reunião (PI 01). 

 

63 - O departamento já deu esse espaço; mas esse ano a gente está sentindo 
que cada um faz o que quer; porque antigamente a gente tinha uma 
sistemática de – todos os meses – reunião. Aí, então, a gente trocava com a 
colega: Eu estou com uma angústia nisso, uma dúvida... E agora está assim, 
cada um no seu canto e cada um com suas angústias e ninguém pra dividir. 
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(...) A escola acha que a gente vai resolver tudo e a gente não tem ninguém 
pra falar e alguém que nos escute... (PI 02). 

 

 Percebemos a existência de narrativas contraditórias em relação ao apoio técnico 

oferecido pela GEE aos professores itinerantes. Alguns professores itinerantes percebem e 

valorizam os apoios recebidos; conforme já mencionado nas falas 52 e 61, as assessorias 

técnicas acontecem, sistematicamente, nas áreas específicas de algumas deficiências (no caso, 

TID e Surdez); apenas para um número limitado de professores itinerantes que têm, nas 

escolas que acompanham, aqueles determinados alunos.  

 Outros profissionais, no entanto, não participam dos encontros com essas assessorias; 

daí, quando sentem necessidade, solicitam apoio de técnicos da GEE. Desta forma, esses 

professores itinerantes são, na medida do possível, atendidos. Mas, de acordo com as 

narrativas 57 e 58, esses encontros quando acontecem, são bastante específicos, para 

determinada área de deficiência.  

Já no caso das narrativas 62 e 63 apontam para o fato de que, não existe uma 

assessoria que dê suporte para as questões da prática pedagógica, uma vez que esses 

profissionais clamam pela escuta, por dar voz às suas dúvidas, aos seus medos e receios frente 

às mudanças estruturais em sua função. 

 Para Mantoan (2003, p. 83), o exercício constante e sistemático de compartilhamento 

de idéias, sentimentos e ações entre professores, diretores e coordenadores da escola é um dos 

pontos-chave do aprimoramento em serviço. Esse exercício deverá ser feito a partir das 

experiências concretas, dos problemas reais, das situações do dia-a-dia que desequilibram o 

trabalho nas salas de aula. Para a autora, esta deverá ser a matéria-prima das mudanças 

pretendidas pela formação. 

 Situamos, então, uma das marcas no processo de ressignificação do papel do professor 

itinerante no eixo da formação continuada desse profissional, pautado nas questões didáticas 

de ensino/aprendizagens, o que está refletindo na sua busca por apoio e estudos, para 

concretizar com maior propriedade a sua docência, na perspectiva desse profissional se 

constituir membro integrante e de suporte à instituição escolar, fortalecendo as suas ações em 

prol de uma educação com qualidade e para todos. 

 Analisaremos, a seguir, as marcas da ressignificação da itinerância em relação à 

inserção do aluno com deficiência na sala de aula do ensino comum. 
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5.3.2 Face à inserção do aluno com deficiência no ensino regular 

 

Na compreensão de uma escola inclusiva, o aluno com deficiência deverá ser visto 

como o aluno da escola que apresenta – como qualquer outro aluno – necessidades específicas 

e deverá ser atendido pelo professor da classe em que ele está inserido. 

Mas, na medida em que esse aluno demandar um acompanhamento específico, ele 

deverá ser atendido em suas necessidades. Nesse caso, ele será encaminhado para a SAPE, 

onde terá um atendimento individualizado por um especialista na área de sua deficiência, a 

fim de trabalhar as suas possibilidades e necessidades. 

 Nessa nova perspectiva, o professor itinerante fará o acompanhamento ao aluno com 

deficiência junto ao professor da sala de aula do ensino regular, no sentido de minimizar as 

dúvidas, sugerir atividades, compartilhar experiências, agora abrangendo esse atendimento 

aos demais alunos que requeiram esse acompanhamento, como podemos conferir na narrativa 

64: 
 

64 - O professor itinerante não está acompanhando individualizado o aluno, é 
mais um acompanhamento junto ao professor para que ele compreenda as 
especificidades de cada aluno, não só no aluno com deficiência; para que ele 
veja que qualquer menino [aluno] tem uma atividade diferenciada, porque a 
proposta é diferente (PI 03). 
 

 

 Para Carvalho (2004, p. 158), a inclusão deve ser dirigida a todos os alunos, 

contemplando inúmeras ofertas educativas. Segundo a autora, a proposta inclusiva deve ser 

entendida como um processo que não se reduz à inserção deste ou daquele aluno numa classe 

do ensino regular. 

Outro dado pontual diz respeito à responsabilização do aluno com deficiência. Na 

perspectiva inclusiva, o aluno faz parte do contexto escolar e não apenas de um segmento. 

Assim, esse aluno é visto como mais um aluno da turma que tem necessidades específicas 

para determinados aspectos/conteúdos, mas possui, também, uma gama de possibilidades de 

construção e potencialidades a desenvolver.  

Na fala 65, percebemos como essa transformação está ocorrendo, embora o professor 

lamente a impossibilidade de atender ao aluno individualmente: 

 
65 - Agora eu vejo a diferença, que agora o aluno está sendo dela [da 
professora da sala de aula do ensino regular], mas está só um número mesmo 
na sala porque a professora não consegue fazer muita coisa a nível individual; 
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aquele atendimento individualizado, a maioria não consegue fazer de jeito 
nenhum. E assim o negativo que eu vejo, no momento, é que eu posso fazer 
pouco pelos alunos (PI 11). 
 

 

 Figueiredo (2002, p. 76) nos lembra que a escola não constitui espaço clínico, mas 

educacional. Daí a necessidade de trabalhar cooperativamente professor itinerante e professor 

da sala de aula do ensino regular, no sentido de apoiar o processo de inclusão. Para a autora, 

“trabalhar com crianças especiais não requer uma especialização para reduzir ou pôr termo às 

suas deficiências, mas o aprimoramento do professor no ensino e na aprendizagem.” 

(FIGUEIREDO, op. cit., p. 76). 

Percebemos, então, uma mudança na função do professor itinerante, desvencilhando-

se do foco ao atendimento individualizado (exclusivo ao aluno com deficiência); para o apoio 

à escola (na demanda pela inclusão de todos os alunos), o que gera a percepção nítida que a 

itinerância está se reconfigurando de outra forma. Mas, uma marca indelével em seu papel diz 

respeito à preocupação, sempre presente em seu fazer cotidiano, sobre o processo de inserção 

educacional das pessoas com deficiência.  

Nessa direção, é preciso ressignificar a itinerância, a partir da compreensão sobre as 

novas perspectivas de apoio ao aluno com deficiência, no sentido de favorecer à sua inclusão 

plena; revelando, portanto, as possibilidades de aprendizagem desse educando que clama por 

ser atendido em suas reais necessidades.  

Passemos, enfim, a analisar as marcas da ressignificação da itinerância frente ao 

paradigma da inclusão, a partir do resgate das falas de outros operadores pedagógicos.  

 

5.3.3 Face às mudanças frente ao paradigma da inclusão 

 

A análise dessa sub-categoria confirma a nossa proposição de que o professor 

itinerante ainda tem indefinido o seu papel frente às mudanças trazidas pelo paradigma da 

inclusão, uma vez que essas transformações demandam tempo, incorporação à sua trajetória 

profissional e de vida, o que nos possibilita inferir que a forma como esse profissional se 

percebe e encara essas mudanças gera conflitos na sua identidade docente e na compreensão 

de suas novas funções pedagógicas dentro da escola. 

Conforme explica Dubar (1997, p.13-14), a identidade humana é um produto de 

sucessivas socializações. Segundo o autor, a identidade do indivíduo é formada por múltiplas 



 106

dimensões; entre elas destaca-se a dimensão profissional, uma vez que o vínculo empregatício 

condiciona a construção de identidades sociais. 

Considerando, portanto, que esse professor itinerante teve uma prática até pouco 

tempo pautada no atendimento individualizado e numa área específica de deficiência, 

inclusive em sua formação, esse processo pode se tornar, talvez, ainda mais penoso e sofrido 

em sua constituição identitária. 

Observemos as narrativas dos professores itinerantes PI 01 e PI 02 que tornam ainda 

mais evidente esse conflito, uma vez que deixam transparecer que a integração seria, ainda, a 

melhor forma de atender às necessidades do aluno com deficiência: 

 
66 - Nós estamos num processo de engatinhar, eu acho que está caminhando 
[...] alguma coisa mudou, não está sendo como antes. Mas, o aluno com 
deficiência mental tem que ter, ainda hoje, um momento individual; ele tem a 
necessidade desse momento individual, que é construído na SAPE. A falha é 
que nem todas as escolas têm SAPE. E é o que fica a desejar nessa área (PI 
01). 

 

67 - Na perspectiva da educação inclusiva, então na questão do surdo, me 
angustia muito... Mas isso tudo está porque a política então é de incluir todo o 
mundo... Eu acho que é o momento da gente parar para refletir, o que é bom 
na escola inclusiva e o que não é bom... A escola é uma tentativa da gente 
acertar, e estamos acertando (PI 02). 

 

 As falas 66 e 67 apresentam um conflito no fazer docente dessas profissionais, à 

medida em que elas percebem que o processo de inclusão está acontecendo, mas não 

conseguem se desvencilhar da necessidade de um atendimento individual para o aluno com 

determinado tipo de deficiência, demonstrando que esse aluno só aprende se estiver num 

espaço isolado/segregado; o que não condiz com os preceitos da educação inclusiva. 

Diante das narrativas acima, Carvalho (2004, p. 44) afirma que estaremos construindo 

uma nova rede de significações tendo os próprios deficientes como os principais autores para 

nos ajudar a produzir rupturas nessa lógica binária de oposições que são manifestadas em 

nossos discursos. 

Assim, o professor itinerante poderá ser um agente importante dessa rede, caso avance 

na compreensão sobre o seu papel na inclusão desses alunos na escola regular.  

 De fato, alguns professores demonstram já ter avançado nessa compreensão, revelando 

uma percepção mais nítida sobre a ressignificação do seu papel e saem em defesa de uma 
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escola para todos, inclusive entendendo uma dimensão mais abrangente sobre o seu 

acompanhamento pedagógico.  

 Os relatos dos professores itinerantes PI 03 e PI 07 apresentam um panorama da 

percepção desse profissional frente às mudanças que estão se efetivando no dia-a-dia das 

escolas: 

 

68 - Eu acho que a gente deve acompanhar as mudanças... Apesar da 
temporada, da vivência da itinerância [...] (PI 03). 
 

69 - Eu me vejo desafiada: lhe força a estudar mais, a correr atrás, a ter uma 
preocupação maior ainda do que você vai enfrentar (PI 07). 

 

 Figueiredo (2002, p. 77) diz que, embora com dificuldade, muitos docentes já 

começam a exercitar a prática de trabalhar pedagogicamente com a diversidade e embora 

reconheçam o desafio, demonstram prazer e entusiasmo por estarem aprendendo, ensinando e 

compartilhando com seu grupo essa nova modalidade de fazer educação. 

 Desta forma, observamos que as mudanças estão, gradativamente, se efetivando no 

cotidiano das escolas, inclusive porque muitos dos professores itinerantes se percebem como 

articuladores nesse processo de transformação desse espaço escolar. 

 Este é o caso da professora itinerante PI 06 que se identifica como uma peça 

importante na consolidação desse processo: 
 

70 - Nós estamos caminhando... Houve avanços: as pessoas estão aceitando 
mais, porque a inclusão não é a escola querer, não é a coordenação querer. É o 
professor aceitar a inclusão; já é um grande passo e há muitas dificuldades 
(...) para trabalhar com a diversidade, os alunos não são iguais na sala de aula, 
não têm alunos homogêneos (...) Mas está se observando que está sendo muito 
proveitoso esse trabalho, essa divulgação, essa sensibilização. Eu me acho 
uma peça muito importante nesse trabalho (PI 06). 

 

A inclusão é um processo, e como tal, não tem prazo para ser concluído. Segundo 

Ainscow (1999, p. 218) citado em Mittler (2003, p. 35), a inclusão deve ser vivenciada “como 

um processo que nunca termina”. Para ele é mais do que um simples estado de mudança, e 

deve ser encarado “como dependente de um desenvolvimento organizacional e pedagógico 

contínuo no sistema regular de ensino”. 

 O professor itinerante PI 18 percebe com clareza esse processo de mudança. Vejamos: 
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71 - Eu vejo razão do professor itinerante. Eu levanto essa bandeira desse 
professor; acho que a própria constituição do documento... Eu acredito em 
termos de trabalho produtivo, eu acredito que a escola precisa assumir o aluno 
com deficiência, a escola como um todo, daí a importância do trabalho desse 
professor, de seu papel, compreendendo aquele aluno com deficiência, o 
professor itinerante tem essa possibilidade, de articular – na escola – essa 
compreensão, que esse aluno é capaz (PI 18). 

 

A partir dessa narrativa, podemos identificar o delineamento do verdadeiro papel do 

professor itinerante, qual seja, o de articulador, o de mediador do processo de inclusão.  

Nessa perspectiva, de compreensão do papel do professor itinerante, a Gerente da 

GEE afirma que: 
 

72 - O papel da itinerante é exatamente esse, é ser facilitadora para a 
professora do ensino regular para trabalhar com o aluno que tenha as suas 
limitações. Antes, ela era para o aluno, ela estava à disposição do aluno. Hoje, 
ela está para a escola, para toda a comunidade escolar, incluindo a família. 
Então hoje esse é o papel dela. (Diretora da GEE) 

 

 

No relato do professor itinerante PI 12, percebemos a ampliação da percepção de seu 

papel para além da escola, explicitando com precisão uma importante função desse docente, 

quer seja a de articulador: 

 

73 - Tem que trabalhar todo o espaço, dentro e fora da escola, quando é fora 
da escola o professor tem que fazer os contatos com outros serviços de saúde, 
de apoio, que é necessário porque a escola só, não vai dar conta; muito menos 
o professor itinerante só. Ele tem que ser, realmente, um articulador (PI 12). 

 

 Figueiredo (op. cit., p.77) afirma que “esse novo modus operandi se efetivará, de fato, 

quando o conjunto da escola se transformar”. A autora adverte que é preciso transformar a 

organização do espaço e do tempo escolar, a superação de preconceitos, as relações 

estabelecidas com o saber e a valorização do trabalho educativo e da pessoa do professor, o 

que nos remete a posicionar esse professor itinerante enquanto articulador nesse processo e ter 

a compreensão mais definida sobre o seu papel. 

 A narrativa de uma professora do ensino regular corrobora para a compreensão desse 

novo papel: 
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74 - Eu acho super importante o papel do professor itinerante na escola, pois 
ela me ajuda a perceber as dificuldades do aluno, encaminha para o serviço de 
psicologia da PCR, conversa com os pais. Se não fosse a professora itinerante 
eu não teria conseguido desenvolver um bom trabalho com os alunos que 
apresentavam dificuldades de aprendizagem. (...) Essa professora foi o meu 
apoio. E eu apostei nesses alunos! A família viu que a escola estava fazendo 
alguma coisa por eles. (...) Eu acho que o trabalho deve continuar. 
(Professora do Ensino Regular da Escola X). 
 
 

 E é nessa direção que o professor itinerante vai ressignificando o seu fazer docente, 

lançando mão do seu conhecimento para aprender, coletivamente, com os outros operadores 

educacionais um novo modo de ser e estar na escola frente à diversidade. 

Ao mesmo tempo, alguns professores itinerantes percebem que, em algumas escolas, 

há necessidade de um trabalho mais sistemático e significativo, uma vez que há dificuldade de 

compreensão dessa nova função desempenhada por eles nas escolas.  

  

75 - Eu me vejo esperançosa, que a gente vai chegar lá... Que vai acontecer. 
Agora, nesse momento, ainda não atingiu todas as escolas. Tem escolas que 
ainda não tem um trabalho significativo... Eu acho que o que garantiu esse 
nível foi exatamente a gente ficar mais nas escolas, do que com o aluno. 
Quando a gente começou a trabalhar mais com a escola, com a direção, com 
os professores, com a comunidade, com certeza, foi quando tudo começou a 
mudar. (PI 09) 
 

 
 Nessa mudança de perspectiva, é preciso ressignificar a escola, no sentido de que, 

segundo Figueiredo (op. cit., p. 11), “a educação inclusiva requer uma escola aberta para 

todos os alunos, visto que ela propõe inserir na escola todos os excluídos, garantir qualidade 

na educação, considerar as diferenças e valorizar a diversidade”. 

Percebemos, através dos relatos dos professores itinerantes entrevistados, que todos 

têm clareza sobre o processo de reestruturação do qual estão vivenciando, embora alguns se 

mostrem reticentes em relação às suas novas atribuições, como é o caso do professor 

itinerante PI 15: 

 

76 - Essa nova reformulação da itinerância, eu tenho algumas observações a 
fazer: ou você busca incessantemente o que fazer ou você passa a maior parte 
do seu tempo ocioso, preenchendo o papel e ponto final (...) Eu acho que 
precisa ser repensado. O meu trabalho é diminuir a angústia do professor, 
porque eu não podia intervir mais diretamente com o aluno (...) Eu acho que 
alguns radicalismos também passam pela exclusão (PI 15). 
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 A narrativa acima descrita apresenta-se carregada de frustração por conta da mudança 

no atendimento ao aluno com deficiência. Esse profissional demonstra ainda não ter absorvido 

os benefícios causados pela ressignificação de seu novo papel. Talvez, nesse processo, seja 

ele o excluído por não acompanhar essa transformação.  

 Outros professores vêem que a reformulação ainda não está bem definida e acreditam 

que precisa ser repensada: 
 

77 - Eu acho que é preciso o trabalho do professor itinerante, ele é um 
trabalho que merecia um olhar especial, uma revisão em relação ao cargo. A 
proposta de trabalho que fosse realmente bem conceituada, como é o 
coordenador pedagógico, e outros segmentos que atuam junto da escola. Acho 
que essa equipe está muito esfacelada, muito solta e isso não tem ajudado na 
inclusão do aluno (PI 05). 
 
78 - Eu gostaria que algumas coisas fossem revistas, eu acho que eu daria 
mais ao aluno se eu tivesse pegado individualmente (PI 08). 
 
 

O relato 77 demonstra a necessidade de aceitação do trabalho do professor itinerante, 

no sentido de valorização de sua prática e presença sistemática nas escolas; apontando para a 

sustentação desses profissionais, a partir do fortalecimento de sua atuação frente às demandas 

requisitadas pelo seu cargo. 

Já na narrativa 78, esse docente ainda se percebe realizando um trabalho melhor se 

estivesse atendendo individualmente ao aluno. Esta fala nos mostra que o processo de 

mudança é lento e cheio de dúvidas; mas o serviço de itinerância nesses moldes está em xeque 

e pra esse tipo de atendimento não existe retorno ou sobrevida. 

Ainda outros professores itinerantes, apostam em sua confiança e autonomia, 

colocando-se na vanguarda de seu tempo, como demonstra a narrativa 79: 
 
79 - A minha prática é uma coisa muito autônoma, ela sempre foi. Eu me vejo 
acompanhando as mudanças e acho que me sinto acima do meu tempo (PI 
05). 

 

 Nesse processo de reestruturação alguns professores itinerantes já vislumbram a 

possibilidade de um fazer pedagógico mais presente no dia-a-dia das escolas, demonstrando a 

necessidade de fixar as suas atividades em uma única escola, caracterizando a sua itinerância 

nos vários espaços pedagógicos da unidade escolar: 

 

80 - O certo é o professor itinerante em uma escola, para que ele possa dar 
mais assistência e caminhar pela escola (PI 03). 
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81 - A gente lutou muito para que fosse mais presente nas escolas. Teve 
aquele estudo, aquela reformulação do documento; procurando que ele fosse 
mais presente para fazer parte do corpo docente da escola. Dando assistência a 
três escolas, fica falho, uma ficará totalmente prejudicada (PI 04). 
 

82 - Eu acho que já se implantou [a proposta], expandiu-se; mas o ideal seria 
a carga horária inteira e o professor itinerante numa escola, para que ele 
pudesse aprofundar um projeto e manter os elos de ligação. Para fazer um 
trabalho sério, a gente precisa de tempo, de espaço, de condições (PI 14). 

 
 
 Nesse intere, surge a necessidade de ressignificação do papel do professor itinerante, 

constituindo-se, portanto, o professor de apoio que capacita as escolas para lidar com as 

deficiências/diferenças e/ou às necessidades educacionais especiais dos alunos da Rede; 

resgatando a valorização desse profissional que passa a ser visto e solicitado como membro 

integrante da comunidade escolar.  

 A narrativa de uma outra operadora educacional também corrobora para a 

permanência desse professor itinerante numa única unidade escolar: 

 
83 - Eu acho muito importante o papel do professor itinerante para ajudar o 
professor [do ensino regular]. (...) Acredito que deveria ser assim: o professor 
itinerante deveria se fixo na escola, em determinado horário, para atender as 
dificuldades daqueles alunos. (Vice-Diretora da Escola X). 
 
 

 Mantoan (1996, p. 123) afirma que as mudanças de que se necessita, para estabelecer 

as bases de uma educação inovadora, dependem de uma reorientação das atitudes e dos 

propósitos dos que a concretizarão. Segundo a autora, é preciso saltar no tempo para dar conta 

dessa tarefa. “E é nesse espaço vazio que estão sendo desafiados os que pretendem construir 

novas propostas.” 

 Nessa perspectiva, precisamos estar engajados nesse processo de transformação, 

percebendo o novo significado do fazer docente da itinerância, imputados através das marcas 

impressas pela ressignificação de seu papel; atuando enquanto articulador/mediador/apoio na 

unidade escolar da qual estiver engajado; empenhando-nos politicamente nos propósitos de 

acolhimento e atendimento às necessidades de todos os alunos.  

Mas, para que de fato esse processo ocorra, faz-se necessário o comprometimento de 

todos, nas várias esferas da dinâmica escolar, contribuindo para a compreensão sobre o 

respeito às diferenças e a alteridade pela diversidade; ensejando os ditames de uma escola 

plural, mais justa e, principalmente, inclusiva.  



 
 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Queremos ter certezas e não dúvidas – resultados 
e não experiências -, sem nem mesmo 

percebermos que as certezas só podem surgir 
através das dúvidas e os resultados, somente 

através das experiências. 
(JUNG, C., 1990 apud MANTOAN, 1996, p. 

131). 
  

 

As reflexões apresentadas neste estudo buscaram conhecer o papel/história do 

professor itinerante face à inserção da pessoa com deficiência nas salas de aula do ensino 

regular do município de Recife. 

Vale salientar que a limitação de informações e estudos sobre o nosso objeto de 

pesquisa constituiu-se um fator desafiante à nossa investigação. Nesse sentido, buscamos 

construir um marco teórico que possibilitasse trilhar o percurso histórico no qual o professor 

itinerante vinha alicerçando a sua práxis, na perspectiva de revelar o seu significado e a 

ressignificação do seu papel frente à demanda pela educação inclusiva, contribuindo para a 

compreensão de um novo fazer educacional voltado para o desenvolvimento das 

possibilidades de aprendizagem e não para as dificuldades do aluno, o que gera a demanda de 

novos estudos sobre a sua docência. 

 Em face da trajetória histórica de inserção da pessoa com deficiência na sala de aula 

do ensino regular, o professor itinerante foi e continua sendo uma peça importante nesse 

contexto, tendo em vista esse profissional ter sido o desbravador do processo de integração 

educacional desse aluno. Esse docente vivenciou por muitos anos a prática de um atendimento 

individualizado, centrado no déficit, na falta, no reforço às dificuldades do aluno com 

deficiência. 

Conforme apresentado nas narrativas desses docentes, o exercício da função de 

professor itinerante estava diretamente relacionado a uma área de uma determinada 

deficiência. Logo, a sua constituição profissional estava condicionada, a princípio, à 

experiência docente nas salas de aula das classes especiais e/ou a conclusão de um curso de 
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especialização que o qualificasse para atuar junto ao aluno com deficiência, em uma 

determinada área específica. 

 Dessa forma, o paradigma que norteou o seu fazer pedagógico era o da integração 

educacional, uma vez que, ao realizar um atendimento especializado ao aluno com 

deficiência, isoladamente, esse profissional incentivava a prática da discriminação, 

acentuando a segregação desse aluno pelo reforço à sua diferença, apoiando-se no modelo 

médico-pedagógico, com ênfase à normalização; a meta seria, então, a integração junto aos 

demais colegas de aula da classe regular em que esse aluno estivesse inserido. 

 Assim, a percepção identitária desse professor itinerante frente ao seu papel, ou seja, 

as suas leituras retrospectivas de como ele se via, estão intimamente relacionadas ao 

movimento de integração, devido à necessidade de preparar/instrumentalizar o aluno com 

deficiência para que ele obtivesse êxito na corrente principal, no sentido de normalizá-lo para 

atender aos princípios da homogeneização imputados nas escolas. Constatamos, pois, que essa 

era a principal função desempenhada pelo professor itinerante. 

 No entanto, evidenciamos através das falas de alguns professores itinerantes que, ao 

longo do seu exercício profissional, o seu papel foi se descaracterizando nas instituições 

escolares e esse docente foi assumindo uma função muito mais técnica do que pedagógica, 

fato esse que sustentava em sua prática um “poder” absoluto, garantido pela detenção de um 

saber especializado, pouco socializado e pouco compartilhado com os demais atores 

pedagógicos, o que o distanciava das reflexões mais elementares e cruciais sobre o processo 

de inclusão educacional do aluno com necessidades educacionais especiais na sala comum; 

uma vez que a discussão girava em torno de uma escola que acolhesse as diferenças de todos 

e não, exclusivamente, daqueles alunos com deficiência. 

 Assim, com o advento da educação inclusiva, a figura desse profissional foi se 

redesenhando, pelo menos de forma prescritiva, haja vista que os princípios da inclusão vão 

exigir que a escola preveja e se instrumentalize para atender aos preceitos legais da educação 

para todos. 

 Foi, portanto, necessário rever a função social da escola, no sentido de refletir sobre os 

processos de marginalização e reforço às diferenças que nela são acentuados, sendo 

necessário, para isso, desconstruir todo um fazer pedagógico pautado na competição, na 

acentuação das dificuldades, para a identificação das barreiras atitudinais que perpassam 

todos os segmentos da instituição escolar, objetivando construir uma escola acolhedora da 

diversidade e que respeite as diferenças. 
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 Contudo, o processo de mudança de paradigma não ocorre automaticamente, vai 

demandar tempo, reflexão e apoio nas diversas esferas institucionais para que ele possa 

transcorrer de fato nas unidades escolares, pois não se pode transformar paradigmaticamente o 

espaço escolar apenas por decretos e leis. 

 Nesse sentido, constatamos através do resgate das narrativas dos professores 

itinerantes entrevistados que, frente ao paradigma da escola inclusiva, as funções desse 

professor itinerante vão se descaracterizando na escola. Aquele atendimento pautado 

exclusivamente no aluno com deficiência, em caráter individualizado, precisa ser rompido, 

uma vez que a escola não se constitui em espaço terapêutico, mas, essencialmente, 

pedagógico. 

Percebemos, então, que grande parte desses professores encontra-se em conflito, uma 

vez que o paradigma da inclusão exige deles uma nova postura frente às demandas 

educacionais, o que vai repercutir na necessidade desse profissional rever o seu papel, 

desvelando um outro fazer pedagógico, a partir da demanda de acolhida às diferenças e 

necessidades educacionais especiais que qualquer aluno possa requerer no espaço escolar. 

Dessa forma, constatamos através desse estudo que a identidade profissional desse 

docente precisa ser ressignificada, uma vez que a identidade do aluno com deficiência foi 

transformada, a partir do resgate das suas possibilidades de aprendizagem e da revelação das 

suas potencialidades. A perspectiva que se apresenta é a do aluno com deficiência enquanto 

sujeito do espaço escolar, com as mesmas oportunidades que os demais alunos. Assim, esse 

educando passa a ser da escola, literalmente, rompendo com a posse que o professor itinerante 

detinha sobre a sua aprendizagem e o seu desenvolvimento. 

Portanto, o professor itinerante é convidado a ressignificar o seu papel, o que vai 

exigir desse profissional uma ruptura com o modelo integracionista e a incorporação de 

mudanças estruturais no seu fazer cotidiano, tendo em vista que a demanda pela escola para 

todos está exigindo desse docente um outro olhar para os educandos, posto que qualquer 

aluno poderá ter ou apresentar uma necessidade educacional especial (circunstancial ou 

permanente); demandando desse professor itinerante transcender o seu fazer pedagógico para 

além das funções que lhe foram requisitadas no início de sua carreira. 

Diante dessas exigências, nosso estudo aponta para o fato que, face às transformações 

imputadas em sua função prescritiva, muitos desses professores itinerantes revelaram que 

existe um conflito na assunção de seu novo papel, demonstrando estarem vivenciando uma 

crise de identidade docente, ocasionada pelas mudanças em suas bases conceituais que/e com 

as quais apoiavam/apóiam o seu fazer pedagógico. 
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Este estudo permitiu identificar, através do resgate das falas dos professores itinerantes 

que, na compreensão de seu papel, tal crise identitária vem acarretando sentimentos de 

insegurança, medo, incertezas, dúvidas. Fatos que têm gerado, em alguns desses profissionais, 

um mal-estar na sua docência, devido às mudanças trazidas pelo paradigma da inclusão; uma 

vez que essas mudanças demandam tempo, incorporação à sua trajetória de vida pessoal e 

profissional; o que nos possibilita inferir que a forma como esse profissional se percebe e 

enfrenta essas transformações, as suas leituras perspectivas, geram conflitos na sua identidade 

docente e na compreensão das suas funções eminentemente pedagógicas dentro do espaço 

escolar. 

Anteriormente, seu papel estava centrado no atendimento especializado ao aluno com 

deficiência e no esclarecimento ao professor do ensino regular sobre as dificuldades e 

necessidades decorrentes daquela deficiência específica. Por muito tempo, esse profissional 

assumiu a função de técnico e dono de um saber especializado. Dessa forma, faz-se necessário 

romper com esse modelo e apropriar-se dessas novas atribuições. No entanto, alguns 

professores itinerantes se mostram reticentes às suas novas atribuições, demonstrando 

resistência em relação à mudança, deixando transparecer que continuam realizando o 

atendimento individualizado e pautado na área da deficiência do aluno, no modelo 

integracionista. 

No entanto, essa pesquisa também aponta que, dentre esses profissionais, existe um 

pequeno grupo de professores itinerantes que já tem definido no seu fazer pedagógico os 

preceitos de uma educação de qualidade para todos, vivenciando essa transição sem 

apresentar nenhuma dificuldade ou crise de identidade profissional. Esses professores relatam 

que assumiram uma outra postura em seu fazer cotidiano, incorporando as novas atribuições 

de sua função prescritiva, ressignificando a sua práxis, posicionando-se no papel de aliado 

frente às demandas da educação inclusiva. 

Notamos, entretanto, que a maioria dos professores itinerantes se sente pouco à 

vontade para desempenhar esse novo papel nas escolas. Observamos que a maior queixa 

apresentada por esses docentes foi em relação ao atendimento em todas as áreas de 

deficiência, o que nos leva a crer que esse profissional ainda está centrando o seu fazer 

cotidiano no déficit, na falta, na diferença, acentuando a deficiência desse aluno em 

detrimento às suas possibilidades e potencialidades. Isto se contrapõe aos valores propostos 

pela educação inclusiva, revelando que o modelo integracionista permanece no seu fazer 

pedagógico. 
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Percebemos, também, que esses professores itinerantes solicitam e acham necessário o 

apoio de assessorias e técnicos para embasar com maior propriedade a sua atuação junto aos 

alunos com deficiência, uma vez que a formação inicial exigida para atuar nessa docência foi 

pautada no modelo de especialização, centrado nas dificuldades específicas em uma única 

área de deficiência. 

Nosso estudo indica que essa necessidade de apoio revela o quanto a formação desse 

professor foi centrada no eixo das dificuldades intrínsecas da pessoa com deficiência; suas 

marcas podem ser percebidas quando alguns desses profissionais não se identificam enquanto 

docente, e sim, enquanto técnico, fazendo-se necessário repensar o processo de formação 

continuada desses professores, no sentido de levá-los a refletir sobre o seu papel frente aos 

princípios e requisitos que a educação inclusiva demanda à sua função. 

Portanto, para que esse professor se instrumentalize com os novos preceitos da 

educação inclusiva, faz-se imprescindível refletir sobre a sua prática, através de estudos e da 

formação continuada, uma vez que, oportunizando esses recursos, esse profissional poderá ser 

um sustentáculo para que essa transformação, de fato, se efetive nas escolas. 

Neste estudo, revelamos a necessidade de se repensar a formação continuada desse 

professor itinerante, que, até pouco tempo, se detinha a aprofundar os conhecimentos teóricos 

a uma única área de deficiência, em detrimento às necessidades específicas de sua docência. 

Esse fato pode reforçar a falsa compreensão de que é necessário ser um especialista em uma 

determinada área específica para trabalhar pedagogicamente com um determinado aluno com 

deficiência. Portanto, constatamos a emergência de escuta a esse profissional, que clama por 

ser ouvido e atendido em suas necessidades, frente às mudanças que estão se efetivando em 

sua prática. Dar voz a esse docente pode ser o caminho para que ele desconstrua/construa o 

seu novo fazer/ser professor itinerante. 

Desvendamos neste estudo que é unânime a queixa, entre os professores itinerantes, de 

falta de espaço para a reflexão sobre o seu fazer cotidiano nas escolas, sendo quase inexistente 

os momentos para troca de experiências e contextualização teórica de seu fazer pedagógico. 

Eles acreditam que o processo de formação é prolongado por toda a sua carreira profissional.  

Constatamos também que existem algumas assessorias técnicas para áreas específicas 

de deficiência. Mas, essas assessorias se tornam insuficientes, frente às necessidades da 

escola, nas questões sobre a prática pedagógica desse professor itinerante, que clama pela 

minimização de suas dúvidas, medos e receios face às mudanças estruturais em seu papel.  

Nesse sentido, uma proposta de formação continuada precisaria levar em consideração 

as mudanças na ação pedagógica dos professores itinerantes e o foco para o atendimento às 
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necessidades educacionais especiais que qualquer aluno possa requerer no seu processo de 

escolarização.  

Evidenciamos, através desta pesquisa, a aproximação do professor itinerante aos 

problemas/necessidades gerados por processos educacionais baseados nos princípios da 

homogeneidade em detrimento à heterogeneidade, levando-o a desconstruir as barreiras 

atitudinais para o atendimento às necessidades da escola em prol de uma educação de 

qualidade para todo e qualquer aluno nela inserido. Fato esse que gera a necessidade de 

continuidade em novos estudos e investigações sobre esse tema. 

Dessa forma, o desvelamento dos saberes advindos da prática docente desses 

professores itinerantes, através do resgate da memória do seu cotidiano profissional, pode 

mobilizar os seus conhecimentos frente à demanda pela educação inclusiva e a ressignificação 

de seu papel, tornando-o agente de mediação nesse processo. Essa consideração nos direciona 

para três importantes aspectos que consideramos peculiares neste estudo e que esperamos 

contribuir para a compreensão sobre o papel dos professores itinerantes nas escolas. 

O primeiro aspecto que destacamos diz respeito ao modelo de itinerância que hoje se 

apresenta: o professor itinerante realiza um atendimento semanal a várias escolas,  

concomitantemente. Observamos que essa inconstância obstaculiza a construção de vínculos 

na unidade escolar, uma vez que a continuidade da atividade pedagógica é prejudicada, pois o 

seu trabalho fica fragmentado, devido ao fato de quase a totalidade desses profissionais 

participarem uma ou duas vezes por semana em cada escola. Apresentamos, portanto, a 

necessidade de ser repensado o formato de atendimento itinerante para fazer valer os anseios 

demandados pela educação inclusiva.  

O segundo aspecto que podemos destacar refere-se à constatação de que a 

responsabilização pelo aluno com deficiência vai incidir sobre a escola, uma vez que, no 

contexto inclusivo, esse aluno faz parte de um grupo-classe e não exclusivamente de um 

segmento, ou seja, o professor itinerante trabalhará com o professor da sala de aula do ensino 

regular, minimizando-lhe as dúvidas, sugerindo atividades, compartilhando experiências que 

colaborem no ensino/aprendizagem de todos os alunos, então, incluindo os alunos com 

deficiência. 

O outro aspecto que destacamos trata da formação continuada. Consideramos, 

portanto, que a formação permanente torna-se um importante instrumento impulsionador que 

possibilitará a compreensão da dimensão da função pedagógica do professor itinerante. Nesse 

espaço, esses profissionais poderão repensar a sua prática, trocar idéias com outros 
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professores e aprofundar teoricamente o seu fazer cotidiano, uma vez que a perspectiva de 

trabalho será cooperativo, junto ao professor do ensino regular e demais atores pedagógicos. 

Assim, as marcas acentuadas pela ressignificação do papel do professor itinerante, 

provocam repercussões nas diversas esferas que tratam da questão da inclusão educacional. 

Neste sentido, este estudo possibilitou contribuir para a formação, inicial e continuada, desse 

docente; bem como resgatou para a Academia a teorização de uma prática pouco investigada 

cientificamente nos centros universitários. 

Depreendemos, portanto, neste estudo, que se faz necessário incluir o professor 

itinerante no cotidiano escolar, para que ele possa se inserir no contexto das discussões dos 

fatores excludentes que levam grande parcela do alunado a fracassar em sua trajetória 

educacional. Nessa ótica, o seu fazer pedagógico estará pautado num trabalho dinâmico de 

sensibilização dos demais atores educacionais para a aceitação das diferenças, da valorização 

e do respeito à diversidade dos alunos na escola, fazendo acontecer – de fato e em cada um de 

nós - a inclusão. 
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ANEXOS 
 

Anexo 01 

 

QUESTIONÁRIO PARA O PERFIL DO PROFESSOR ITINERANTE 
 
 
Recife, _____ de __________________ de 2006. 
 
Prezado (a) Professor (a) 
 
 Na condição de aluna do Curso de Mestrado em Educação da UFPE estou 
desenvolvendo um estudo sobre O PAPEL DO PROFESSOR ITINERANTE FACE À 
INSERÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA SALA DE AULA DO ENSINO 
REGULAR. 
 Nesse intuito, queremos solicitar a sua participação no que se refere a responder este 
questionário e entregá-lo brevemente. É importante salientar que os dados serão tratados com 
respeito e sigilo ético. 

Dessa forma, solicito a sua colaboração e agradeço antecipadamente a sua 
disponibilidade, colocando-me à disposição para quaisquer dúvidas/esclarecimentos que possa 
requerer. 

Atenciosamente, 
      
    Neulia do Carmo Pereira da Silva Cavalcanti 
                                                       Mestranda em Educação/ UFPE 
 
  
 

1. IDENTIFICAÇÃO 
 

Nome: ________________________________________________________________ 
 
Idade: ___________ Gênero: ___________ Estado civil: _______________ 
 
Telefone: residencial: _____________________ Celular: __________________ 
 
E-mail: _______________________________________________________________ 
 
(A sua identificação visa um contato posterior para validação dos dados coletados neste 
questionário, não sendo objeto de divulgação, em nenhuma hipótese, nesse estudo.) 
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2. ESCOLARIDADE: 
a) Formação em curso médio: 

( ) Magistério ( ) Científico ( ) Supletivo ( ) Técnico ______________ 
 

b) Formação em Graduação: 
Curso: ________________________________________________________________ 
Instituição: ____________________________________________________________ 
Ano de conclusão: ______________________________________________________ 
 

c) Formação em Pós-Graduação: 
c.1.) Lato-sensu: __________________________________________________________ 
c.2.) Stricto-sensu: ________________________________________________________ 
 

3. FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
a) Tempo de exercício na docência: ________________________________________ 
b) Tempo que exerce a função de Professor Itinerante: _________________________ 

 
4. EXERCÍCIO PROFISSIONAL: 
a) Instituição de ensino que exerce a docência itinerante: _______________________ 
b) Outra(s) instituição(ões): ______________________________________________ 
c) Tempo de serviço nessas instituições: ____________________________________ 

 
 

5. FORMAÇÃO CONTINUADA 
 a) Participação em Seminários/ Congressos/ Mesas redonda: _________________ 
 Especifique: 
____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 

b) Participação em momentos de capacitação na Rede: 
 b.1.) Como Facilitadora: ____________________________________________ 
 b.2.) Como participante: ____________________________________________ 
 

6. PRÁTICA PEDAGÓGICA: 
a) Número de escolas atendidas: ________________________________________ 
b) Número de dias por semana que freqüenta às escolas: _____________________ 
c) Participação como profissional da sala de recursos: _______________________ 
d) Outras atribuições na escola: _________________________________________ 
e) Participação em reuniões com os pais:__________________________________ 
f) Participação em reuniões de planejamento com os professores: ______________ 
g) Participação na elaboração do projeto político-pedagógico da escola: _________  
h) Participação nas reuniões com a equipe técnico-administrativa: _______________ 
i) Outras atividades desempenhadas: ______________________________________ 

 
 7. OUTROS ESCLARECIMENTOS: 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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Anexo 02 

 

MODELO DE ENTREVISTA – PROFESSOR ITINERANTE 
 
 

1. Conte um pouco de sua história enquanto professor itinerante (como a sua 
identidade vem se constituindo):  

 
a. Como você se tornou Professor Itinerante? 

 
b. Como você desenvolve o seu trabalho no dia-a-dia das escolas? 

 
c. Qual a periodicidade em cada unidade escolar? 

 
d. Como você dá continuidade ao serviço iniciado anteriormente em cada unidade 

escolar? 
 

e. Como você se via/sentia antes; qual era o seu papel frente à inserção do aluno 
com deficiência na sala de aula do ensino regular? 

 
f. Como você se vê/sente hoje, como você desempenha a sua função? 

 
g. Qual a sua contribuição para a inserção do aluno com deficiência na sala de 

aula regular? 
 

h. Como você construiu/constrói os saberes de sua prática pedagógica? 
 

i. Existe algum conflito em relação à sua prática pedagógica? 
 

j. Como você se percebe na escola: enquanto docente ou enquanto apoio ou 
suporte técnico-pedagógico? 

 
k. Você se sente fazendo parte do corpo docente das escolas que você 

acompanha? Justifique a sua resposta.  
 

l. Existe espaço (a nível profissional) para refletir e embasar teoricamente a sua 
prática? 

 
m. Qual o apoio que você recebe da GEE/PCR no sentido de respaldar o seu papel 

nas escolas? 
 

n. Como você se vê frente às mudanças que estão se efetivando? 
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Anexo 03 

 

MODELO DE ENTREVISTA – OUTROS ATORES PEDAGÓGICOS 

 

GERENTE DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA SEC/PCR 

a) Conte como se estruturou o serviço do professor itinerante na Rede Municipal de 

Recife? 

b) Como você via o professor itinerante? 

c) E hoje, como o professor itinerante é visto? 

d) Qual o papel do professor itinerante nas escolas? 

e) Que tipo de apoio a GEE oferece ao professor itinerante?  

f) Existe espaço para o professor itinerante refletir e embasar a sua prática pedagógica? 

g) Como você vê o professor itinerante frente às mudanças que estão se efetivando?  

 

PROFESSOR/COORDENAÇÃO/DIREÇÃO 

 

a) Como você percebe o trabalho do professor itinerante na escola? 

b) Qual o papel que o professor itinerante desempenha nas escolas? 

c) Como você vê a função do professor itinerante frente à demanda da educação 

inclusiva? 
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Anexo 04 

 

CATEGORIAS DE ANÁLISE 
 
 

1. O significado da Itinerância 
 
 a) A constituição identitária do professor itinerante 
 
 b) Leituras retrospectivas 
 
 c) Leituras perspectivas 

 
2. A prática pedagógica do professor itinerante: desvelando o seu papel:  
 

 a) No contexto profissional 
 
 b) No cotidiano escolar 
 
 c) Na construção dos saberes de sua docência 

  
3. As marcas da ressignificação da itinerância: 
 

a) Pelo próprio professor itinerante 
 
b) Face à inserção do aluno com deficiência na sala de aula do ensino regular 
 
c) Face às mudanças que estão se efetivando frente ao paradigma da inclusão.  

 




