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RESUMO 

 

 

A democratização da escolarização brasileira e a discussão acerca dos direitos 

educacionais das pessoas com deficiência nos remetem a reflexão acerca das concepções 

de ensino e aprendizagem e o rebatimento dessas concepções nas práticas e na 

constituição da identidade profissional do pedagogo docente. Assim, a investigação 

proposta nessa dissertação teve como objetivo descrever processos de ensino 

desenvolvidos por pedagogos em salas de aula nas quais estão matriculados alunos com 

deficiência na perspectiva de analisar como tais processos afetam a construção de sua 

identidade docente do pedagogo. Quanto a metodologia utilizada a pesquisa é classificada 

como Estudo de Caso. Tal procedimento metodológico possibilita a análise das 

singularidades dos contextos educacionais. Neste trabalho, o caso investigado consistiu 

no estudo analítico das práticas pedagógicas desenvolvidas em salas de aula nas quais 

existem alunos com deficiência e sua relação com a constituição da identidade 

profissional do pedagogo em uma escola vinculada a uma organização não-

governamental de apoio a pessoas com deficiência na cidade de Natal/RN. A construção 

dos dados ocorreu por meio do uso dos seguintes instrumentos: questionários 

exploratórios, observação e seu respectivo registro no diário de campo da pesquisa e 

entrevistas com pedagogos nos diferentes ciclos profissionais propostos por Huberman. 

Os dados revelam aspectos didático-pedagógicos comuns nos processos de ensino nas 

turmas observadas e diferenças que dizem respeito as especificidades das pedagogas no 

exercício da docência nos diferentes momentos de suas trajetórias profissionais. A análise 

das concepções nos revelam as nuances dos sentidos construídos sobre ensinar e aprender 

e sua interface com a reflexão sobre a prática pedagógica. Quanto ao sentido atribuído ao 

ser pedagogo a pesquisa evidencia a identificação profissional relacionada aos 

significados do ensinar e aprender na escola. As experiências no exercício da docência 

segundo os dados da pesquisa apontam para as mudanças nas concepções de pedagogos 

sobre ensino e aprendizagem de pessoas com deficiência na perspectiva da inclusão. 

Portanto, o estudo conclui que as práticas pedagógicas com alunos com deficiência 

somam-se as diversas experiências e podem transformar concepções dos pedagogos sobre 

ensino e aprendizagem interferindo na reflexão constante sobre as práticas e na 

construção das identidades profissionais das pedagogas. 

Palavras-chave: Ensino, Aprendizagem, Pedagogia, Inclusão. 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The democratization of Brazilian education and discussion about the educational rights 

of persons with disabilities in refer to reflection on the conceptions of teaching and 

learning and the folding of these concepts in practice and in the formation of professional 

identity of the teacher educator. Thus, the proposed research in this dissertation aimed to 

describe educational processes developed by educators in classrooms in which they are 

enrolled students with disabilities a view to considering how these processes affect the 

construction of their professional identity of the pedagogue. As the methodology used to 

research is classified as Case Study. This methodological approach enables the analysis 

of singularities of educational contexts. In this work, the case investigated consisted of 

the analytical study of the pedagogical practices developed in classrooms where there are 

students with disabilities and their relation to the establishment of the professional 

identity of the teacher in a school linked to a non-governmental organization supporting 

people with disabilities in the city of Natal / RN. The Data were collected through the use 

of the following instruments: exploratory questionnaires, observation and respective 

registration in the field diary of research and interviews with educators in different 

professional cycles proposed by Huberman. The data reveal didactic and pedagogical 

aspects common in educational processes in the observed classes and differences 

concerning the specifics of pedagogues in the teaching profession in different moments 

of their professional careers. The analysis of the conceptions tell us the nuances of 

meanings constructed on teaching and learning and its interface with the reflection on 

teaching practice. As to the meaning assigned to be pedagogue research highlights the 

professional identification related to the meanings of teaching and learning in school. The 

experiences in the teaching profession according to the survey data point to changes in 

teachers conceptions about teaching and learning disabled people in the perspective of 

inclusion. Therefore, the study concludes that the pedagogical practices with students 

with disabilities the different experiences add up and can transform conceptions of 

teachers about teaching and learning interfering with constant reflection on practices and 

the construction of professional identities of pedagogues. 

Keywords: Teaching, Learning, Pedagogy, Inclusion. 
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1. INTRODUÇÃO: DIÁLOGOS E CAMINHOS NA CONSTRUÇÃO DO 

ESTUDO 

 

 

No atual contexto de crises e de mundialização da economia com suas 

repercussões sobre as relações mercado, sociedade e Estado, o sentido atribuído ao 

ensinar e ao aprender tem passado por mudanças. Por exemplo, ganha relevância a 

discussão sobre os processos de escolarização e suas interfaces com os conceitos de 

ensino e aprendizagem de pessoas com e sem deficiência.1 Especialmente a partir da 

segunda metade da década de 1990, com o paradigma da educação inclusiva, estas 

pessoas, historicamente excluídas dos processos de escolarização em escolas regulares, 

começaram a adentrar no espaço escolar. 

Ao refletirmos sobre a educação brasileira, notamos que a escolarização tem 

assumido historicamente uma perspectiva elitista, ou seja, a aprendizagem e o acesso ao 

conhecimento curricular revelam-se, ao longo dos anos, privilégio de uma minoria 

(CURY,2002). Até meados do século pessoas discriminadas socialmente, como pobres 

ou deficientes, não tinham acesso à escola. As pessoas com deficiência são introduzidas 

em instituições especiais- segregadas das instituições nas quais as pessoas com 

deficiência comumente estavam inseridas (MENDES,2006).  

A escola, enquanto microcosmo social, constitui um espaço de sociabilidade e 

vida coletiva onde são acirradas as desigualdades entre os discentes. Contudo, ao mesmo 

tempo em que pessoas com deficiência são inseridas nas instituições escolares e essas 

alcançam êxito, em contrapartida outras são excluídas dos processos educativos. Apesar 

de matriculadas pouco participam dos processos de ensino e aprendizagem organizados 

pelos docentes (TUNES; BARTHOLO, 2008). 

Os processos de ensino e aprendizagem no sistema educacional brasileiro podem 

ocorrer em instituições públicas, privadas e sociais. Tais instituições estão organizadas 

para ensinar um aluno ideal numa perspectiva homogeneizante2 (FERREIRA, 2006). A 

                                                 
1 A terminologia “pessoas com deficiência” está relacionada a alguns princípios básicos: Não 

esconder ou camuflar a deficiência; Não aceitar o consolo da falsa ideia de que todo mundo tem deficiência; 

Mostrar com dignidade a realidade da deficiência; Valorizar as diferenças e necessidades decorrentes da 

deficiência (SASSAKI, 2003).  

 
2 Essa perspectiva está evidente nas discussões de Moreira (1997) o qual apresenta as relações 

de poder presentes no cotidiano escolar. Tais relações implicam na imposição de um padrão hegemônico 
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perspectiva da homogeneização dos processos escolares dificulta as relações pedagógicas 

e a interação com a diversidade de condições objetivas e subjetivas dos discentes- 

inclusive para dar conta da demanda referente à educação especial com a finalidade de 

garantir a participação e aprendizagem de todos os alunos no contexto da educação 

inclusiva3. 

A legislação brasileira apresenta a educação como direito constitucional para 

todos incluindo as pessoas com deficiência ao apresentar uma perspectiva 

universalizante, a despeito das profundas desigualdades presentes na nossa sociedade. 

Portanto à escola cabe responsabilidade legal de garantir educação para todos os 

segmentos sociais.  

Um dos marcos introdutórios do debate acerca da inclusão e escolarização de 

pessoas com deficiência é a Declaração de Salamanca4.Esse documento possibilitou a 

reflexão sobre novas propostas de políticas públicas educacionais direcionadas à inclusão 

de pessoas com deficiência no nível internacional, servindo como referência para os 

diversos países signatários.  

No Brasil na esteira da Declaração de Salamanca os marcos legais da educação 

inclusiva encontram-se na LDB e na atual Política de Educação Especial na Perspectiva 

Inclusiva lançada em 2008. Os aspectos legais são instâncias importantes na luta pelo 

direito à educação por parte de pessoas com deficiência. 

O Censo Demográfico de 2010 evidencia que 46 milhões de brasileiros têm algum 

tipo de deficiência e esse número corresponde a 24% da população total do país. Dados 

do Censo Escolar de 2010 mostram que temos 51,5 milhões de estudantes matriculados 

na educação básica, dos quais 85,4% estão inscritos na rede pública de ensino. Em 2010, 

a educação especial apresentou 702.603 matrículas, uma ampliação de 10% com relação 

a 2009. Somente 12% das escolas brasileiras apresentam algum nível de acessibilidade 

                                                 
desconsiderando as especificidades e diferenças dos sujeitos. Esse padrão tem como finalidade formar 

sujeitos “iguais” passivos no que se refere a assimilação de valores e atitudes. 
3 A educação inclusiva nesse trabalho se refere a escolarização das pessoas com deficiência junto 

aos demais alunos e suas diferenças, implica em transformação do sistema educacional, a partir da revisão 

de concepções e práticas na busca de possibilitar o acesso, permanência e aprendizagem de todos os alunos 

e o desenvolvimento em vários âmbitos: cognitivo, cultural e social (GLAT; NOGUEIRA, 2002). Nesse 

sentido as escolas devem reconhecer e atentar às especificidades de seus alunos, diferentes estilos, 

diversidade de ritmos de aprendizagem, assegurando uma educação de qualidade a todos através de um 

currículo apropriado, arranjos, organizacionais, estratégias de ensino, uso de recurso e parceria com as 

comunidades (UNESCO,2012)   
4 A declaração de Salamanca é um documento resultante da Conferência Mundial de Pessoas 

com necessidades educacionais especiais realizada no período de 7 a 10 de julho de 1994 na cidade de 

Salamanca na Espanha. O documento apresenta princípios fundamentais para a educação inclusiva 

(UNESCO, 2012). 
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física e estrutural para alunos com deficiência nos anos iniciais da educação básica e um 

percentual de 30% dispõe de adaptação para alunos com deficiência nos anos finais e no 

ensino médio (BRASIL, 2012). 

Essas estatísticas explicitam dificuldades de acesso à escola, e consequentemente, 

às práticas pedagógicas inclusivas na escola. Mas, essa exclusão no contexto escolar não 

está relacionada apenas à falta de adaptação dos espaços físicos, está relacionada, ainda, 

as barreiras atitudinais e pedagógicas nas relações com as pessoas com deficiência, em 

muitos casos, vítimas da segregação e de discriminação (GLAT,2004). Esses indivíduos 

não são considerados aptos, por isso, muitas vezes não aprendem e não desenvolvem as 

habilidades necessárias para inserção no mundo escolar. Geralmente, as pessoas com 

deficiência são rotuladas de incapazes de aprender, como elementos perturbadores da 

escola ou comprometedores dos processos de ensino e aprendizagem. (FERREIRA; 

GUIMARÃES, 2003, FIGUEIRA, 2008) 

Compreender a escolarização numa perspectiva inclusiva exige transformações 

nas concepções de educação, consequentemente direciona a revisão dos conceitos de 

ensino e aprendizagem, deficiência e inclusão que norteiam e fundamentam as práticas 

pedagógicas. 

Elencamos como imperativo atentar para as concepções teóricas que direcionam 

e orientam as práticas pedagógicas e, consequentemente, o trabalho pedagógico, 

trajetórias e experiências docentes. Nesse sentido, torna-se essencial compreender a 

importância das concepções de pedagogos acerca de ensino e aprendizagem com vistas a 

reforçar e construir uma escola inclusiva5. 

Diferentes concepções, ao longo da história, dirigem e norteiam as práticas 

pedagógicas das escolas. Considerando que a realidade social apresenta-se em constante 

transformação, as concepções no campo educacional não podem se cristalizar, contudo 

precisam estar abertas à realidade e às práticas sociais de cada tempo histórico. (PENIN, 

2001). 

A articulação dos conceitos de aprendizagem e ensino aparece como indispensável 

em todos os âmbitos e, em particular para a construção de práticas inclusivas. Pensando 

as relações escolares como momentos interativos e os alunos como sujeitos ativos, 

compreendemos o ensino, na perspectiva de Vygotsky (2010) como processo de 

                                                 
5Segundo a Declaração de Salamanca: O princípio fundamental da escola inclusiva é o de que 

todas as crianças devem aprender juntas, sempre que possível, independentemente de quaisquer 

dificuldades ou diferenças que elas possam ter. [...] (UNESCO, 2012). 
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mediação através do qual o docente orienta e organiza discursos e ações para o 

desenvolvimento de funções psíquicas superiores dos discentes. Cabe, portanto ao 

docente, organizar estratégias em sala de aula para estabelecer e facilitar o 

desenvolvimento de mediações entre os educandos e o conhecimento. Reportando-se à 

mediação pedagógica Vygotsky, (2010, p.65) afirma: “Se o mestre é impotente para agir 

imediatamente sobre o aluno, é onipotente para exercer influência imediata sobre ele 

através do meio social. O meio social é a verdadeira alavanca do processo educacional, e 

todo o papel do mestre consiste em direcionar essa alavanca”. 

Conforme Tacca (2004), aprendizagem consubstancia-se como um processo de 

internalização, no qual os sujeitos ativos operam com os signos construídos socialmente 

e expressam tais conhecimentos do nível intrapsicológico ao interpsicológico e 

conseguem visualizam em diversas situações sociais os saberes internalizados. É nas 

relações com o outro social, com a cultura e com as múltiplas significações que 

aprendemos e nos tornamos humanos e isso torna possível o desenvolvimento dos 

discentes nos diversos aspectos da vida social: intelectual, afetivo. 

Referenciada nesta concepção de aprendizagem, esta dissertação situa-se na 

interface ensino, aprendizagem, inclusão e formação do pedagogo. Com pretensões de 

contribuir para a reflexão acerca dos indivíduos/grupos excluídos historicamente dos 

processos educacionais, cujos direitos têm sido constantemente usurpados, a 

oportunidade de interagir como cidadãos plenos em todas as esferas da vida social 

constitui objetivo fundamental da inclusão escolar. 

No atual contexto, de grandes desafios sociais e mais ainda para a escolarização e 

o acesso a direitos por pessoas com deficiência, as pesquisas na área de educação 

inclusiva ganham relevo (BUENO, 2008; GLAT, 2004; MENDES, 2002). 

Tal relevância se torna mais premente quando nos referimos à formação de 

pedagogos. Esse profissional segundo, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso 

de Pedagogia (Resolução CNE/CP Nº 1, de 15/05/06) tem como atribuições: lecionar na 

Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental, atuar na gestão 

educacional, em espaços não-escolares, realizar pesquisas dentro do campo educativo, 

além de atender a novas demandas da sociedade como o reconhecimento à diversidade – 

compreendida como as diferentes peculiaridades do ser humano, características físicas, 

culturais, sociais, religiosas, entre outras – e contribuir para superação de exclusões e 

preconceitos a essas diferenças (BRASIL, 2006). 
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O pedagogo, além de outras possibilidades profissionais que incluem a gestão 

escolar, o desenvolvimento de práticas pedagógicas em ambientes não-escolares, é o 

profissional responsável pelo processo de mediação pedagógica na educação infantil e 

nas séries iniciais do ensino fundamental onde ocorrem os processos iniciais de inserção 

de crianças com deficiência na escola. Será ele a acolher, socializar e ensinar os primeiros 

conteúdos escolares para crianças com e sem deficiência. 

O reconhecimento da diversidade implica no âmbito da educação inclusiva uma 

perspectiva transversal da educação especial, na qual essa modalidade educacional passa 

a ser suplementar ou complementar ao ensino regular e não mais substitutiva deste. Isso 

remete a uma concepção de escolarização de pessoas com deficiência que supera uma 

perspectiva de ensino segregado6 ou integrado7, típico da educação especial até os anos 

1980. Neste sentido a educação inclusiva coloca em questionamento valores e concepções 

arraigadas em nossa cultura e na formação profissional do pedagogo. Como assevera 

Magalhães (2011a) a especificidade do trabalho pedagógico junto a alunos com 

deficiência na escola apresenta-se com um dos elementos que afetam os processos de 

construção e reconstrução da identidade profissional do pedagogo.  

Esse processo de constituição identitária se estabelece através de um jogo de 

identificações e relações entre um eu (singular) e um eu (coletivo). Nesse sentido se insere 

a questão da identidade profissional que pode ser entendida por meio das concepções e 

visões dos docentes em dois pólos: o do auto-reconhecimento (como o docente se 

reconhece) e o do alter-reconhecimento (como é reconhecido pelos outros). Entender a 

identidade docente inserida nesse jogo pressupõe uma concepção do sujeito humano 

como capaz de simbolizar, de representar, de criar e compartilhar significados acerca das 

experiências docentes com a deficiência no cotidiano escolar (GALINDO, 2008). 

A formação da identidade é marcada pela dimensão relacional, ou seja, se constrói 

a partir das relações eu e outro, individual e social, igualdade e diferença, discente e 

docente. A constituição da identidade envolve processos de identificação e diferenciação. 

Tais processos serão permeados pela questão das relações de poder que ditam os alvos de 

identificação, portanto, apresentam as dimensões que serão incluídas e excluídas de tais 

                                                 
6 Ensino segregado refere-se a práticas socioeducacionais prestadas em instituições separadas 

dos ambientes comuns de ensino (MAGALHÃES, 2011). 
7Ensino integrado está relacionada a filosofia da integração na qual o aluno com deficiência 

participa de modalidades especializadas para posteriormente se integrar aos processos comuns de ensino. 

No Brasil um exemplo de ensino integrado é a classe especial existente nas escolas comuns 

(MAGALHÃES, 2011). 
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processos (MAGALHÃES; CARDOSO, 2010). Essa reflexão se insere na discussão 

sobre as relações entre concepções de ensino e aprendizagem – norteadoras das práticas 

pedagógicas - e a construção da identidade do pedagogo na experiência como docente de 

alunos com deficiência. 

O estudo das concepções dos pedagogos acerca dos processos de ensino e 

aprendizagem de pessoas com deficiência pode contribuir para uma reflexão sobre 

inclusão no contexto escolar. Esse tema se insere nas discussões acerca das relações entre 

ensino e aprendizagem, formação do pedagogo, inclusão e identidade profissional. 

Apresentamos como contribuição social do estudo a possibilidade de refletir sobre 

a inclusão de pessoas com deficiência notadamente nos processos de escolarização, pois 

os alunos com deficiência - enquanto sujeitos de direitos - devem ter a garantia de acesso 

à escola e a participação nos processos de ensino e aprendizagem na escola regular. 

A escolha da temática decorre igualmente do interesse pessoal da pesquisadora no 

que diz respeito à compreensão dos significados construídos por pedagogos no exercício 

da docência, sobre os processos de ensino e aprendizagem de pessoas com deficiência. 

Os estudos na graduação, atividades como bolsista de Iniciação Científica, congressos e 

eventos acadêmicos, somados ás leituras e participação em debates acerca do tema nas 

disciplinas da pós-graduação despertaram o interesse pela temática em foco. Segundo 

Beaud e Weber (2007 p.28) na escolha do tema e do campo de pesquisa é essencial ter 

em conta do “eco de sua experiência, remeter, de alguma forma, à sua história pessoal ou 

familiar, ao seu roteiro de vida (escolar, social, esportivo, amoroso, etc.)”. 

Na dimensão acadêmica, esse estudo pretende colaborar com as análises relativas 

à formação dos pedagogos e a constituição de sua identidade, especialmente, no nível da 

preparação e prática do pedagogo, com vistas a reforçar capacidades e habilidades para 

atuar na perspectiva da educação inclusiva. Essa investigação pretende contribuir para a 

ampliação do conhecimento científico sobre inclusão sócio-educacional e sobre o papel 

da formação inicial e continuada na preparação de pedagogos comprometidos com a 

construção de uma escola de qualidade para todos. 

Inicialmente apresentamos um breve estado da arte na literatura nacional e 

internacional sobre o tema com vistas a mapear a produção científica e identificar como 

as pesquisas atuais lidam com a temática para delinear as novas trajetórias teórico-

metodológicas. Essa fase inicial possibilita a apropriação de uma base teórica mais 

consistente, indispensável durante todo o percurso de construção dos dados da pesquisa 

e possibilita a visualização dos limites e avanços da temática em estudo no contexto 
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acadêmico. Com o intuito de mapear a produção científica da temática pesquisamos no 

site da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), das reuniões anuais 

da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) e no portal 

de periódicos da Comissão de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior (CAPES).  

No site da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) para 

encontrar pesquisas relacionadas à temática da presente dissertação no período de 2008 a 

2012, utilizamos como descritores as expressões: "formação de professores e inclusão”; 

“pedagogos e inclusão”; “concepções de ensino, aprendizagem e inclusão”; “identidade 

docente e inclusão”. Nesse levantamento identificamos 5 (cinco) teses e 5 (cinco) 

dissertações, o que denota a existência de poucas pesquisas no âmbito da pós-graduação 

brasileira acerca da interface concepções de ensino e aprendizagem, práticas pedagógicas 

na escola inclusiva e construção da identidade do pedagogo. A seguir, podemos visualizar 

uma síntese dos objetivos de algumas das teses e dissertações identificadas no BDTD e 

quais os caminhos da pesquisa com a temática proposta. 

Um estudo de discursos, identidades docentes e as práticas de letramento no que 

se refere a inclusão de alunos surdos no ensino regular é realizado por Batista Júnior 

(2008). O estudo relaciona a construção da identidade docente com os processos de 

letramento dos alunos surdos incluídos. Esse processo de construção é marcado pela 

reflexão sobre os discursos e práticas na díade identidade social e identidade docente. 

A pesquisa de Sato (2008) também analisa discursos e práticas de letramento. No 

estudo é discutida a inclusão de estudantes com síndrome de Down na transição do 

modelo de escola especial para a inclusão em escolas comuns do Distrito Federal, e a 

reconstrução da identidade docente de acordo com os pressupostos da perspectiva 

inclusiva. 

A relação da formação docente e a inclusão de pessoas com deficiência através da 

investigação dos documentos oficiais brasileiros, das organizações curriculares de alguns 

cursos de licenciatura e pós-graduação e dos projetos pedagógicos de instituições de 

ensino superior localizados na região Centro-Oeste do Brasil é pesquisada por Silva 

(2009). Esse estudo aponta a não preparação para o ensino de pessoas com deficiência na 

formação inicial. Os professores despreparados não sabem como lidar com esses alunos 

na escola o que implica na pseudo-inclusão em defesa dos discursos politicamente 

corretos respaldados na legislação. 

Barreto (2009) analisa as concepções de professores de educação infantil sobre o 

processo de inclusão de crianças com necessidades especiais de ensino e as condições 
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subjetivas e objetivas do trabalho docente numa perspectiva inclusiva na cidade de São 

Carlos. A autora ressalta que os problemas estruturais, filosóficos e de recursos são 

barreiras na formação e atuação docente no âmbito da inclusão. Nesse sentido, defende a 

articulação entre formação inicial e continuada aliadas a questões da profissionalização 

docente e as implicações dessas questões para ressignificação de concepções de ensino, 

aprendizagem, deficiência e práticas pedagógicas. 

O estudo de Macedo (2010) apresenta reflexões acerca da educação especial na 

perspectiva da educação inclusiva e como esses conhecimentos são contemplados nos 

currículos dos cursos de formação de pedagogos nas Universidades Estaduais Paulistas. 

Nos resultados, a autora discute sobre a veemente necessidade de construir pontes entre 

a dimensão formativa e as práticas pedagógicas nos processos de preparação profissional 

dos pedagogos com a finalidade de formar nos futuros docentes concepções e 

representações que os direcionem e os habilitem no trabalho pedagógico com os discentes 

deficientes. Nesse sentido sinaliza para reflexões sobre diversidade e diferença como 

dimensões crucias na constituição da identidade inclusiva do pedagogo. 

A investigação de Fonseca-Janes (2010) aborda a pertinência de discutir as 

concepções de educação especial e inclusiva nos cursos de formação de pedagogos. 

Partindo desse princípio propõem que a educação inclusiva seja tratada como uma 

educação de qualidade para todos, preocupada com o acesso, a permanência e o sucesso 

nos processos de escolarização independentemente de serem discentes com ou sem 

deficiência. Trabalhar coletivamente para promover a inclusão escolar e social das 

pessoas com deficiência aparece como desafio maior para toda a comunidade escolar. 

Santos (2012) discute como os professores de educação infantil constituem o 

sentido subjetivo de inclusão e as contribuições deste nos processos de inclusão de alunos 

com necessidades educacionais especiais em classes comuns de ensino. A pesquisa 

apresenta a relevância dos conhecimentos teórico-práticos dos professores acerca da 

inclusão dos alunos com deficiência que antes estavam sob a responsabilidade dos 

professores das escolas especiais e atualmente são discentes dos pedagogos nas salas de 

aulas comuns. 

A investigação de Barros (2012) se refere à análise dos enunciados de pedagogos 

em formação na Universidade de Rio Grande acerca da inclusão escolar com a finalidade 

de discutir a perspectiva normalizadora implícita nos discursos sobre inclusão. A análise 

dos discursos explicita a necessidade de conhecimentos específicos sobre ensinar pessoas 

com deficiência. Nesse sentido, promove a apresentação de diretrizes de como ensinar 
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tais alunos nos processos de inclusão para assegurar a participação e aprendizagem de 

todos os discentes. 

Por sua vez, Costa (2012) analisa práticas pedagógicas e olhares docentes no que 

diz respeito aos processos de inclusão nas escolas comuns do estado de São Paulo. O 

autor reitera a formação docente como um dos eixos centrais para a discussão sobre 

ensino, metodologias e estratégias didático-pedagógicas que possibilitem a aprendizagem 

de alunos com ou sem deficiência. O autor defende a formação continuada relacionada às 

demandas reais da atuação docente, ou seja, se um professor tem alunos com deficiência 

ter a oportunidade de uma formação específica para essa prática pedagógica. 

A produção científica apresentada nas reuniões anuais da Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) analisada por Jesus, Barreto e 

Gonçalves (2011) relacionam formação docente e educação especial. A análise apontou 

a temática formação docente e inclusão nos estudos de Jesus (2000), Santiago (2003), 

Michels (2005) e Almeida (2005). Contudo, essas pesquisas não abordam 

especificamente as concepções de ensino e aprendizagem dos pedagogos, as 

interferências nos processos de construções de práticas pedagógicas inclusivas e na 

constituição das identidades profissionais dos pedagogos. 

Realizamos o mapeamento da produção científica da temática em estudo nos 

artigos apresentados nos últimos cinco anos e disponíveis no site da ANPEd. Pesquisamos 

nos grupos de trabalho “Educação Especial”, “Formação Docente” e “Psicologia da 

Educação” artigos que apresentassem no título referência à identidade docente 

relacionada à inclusão de alunos com deficiência e encontramos apenas 3 (três) artigos, 

descritos a seguir.  

Os trabalhos de Oliveira (2011) e Oliveira e Araújo (2012) questionam as 

interferências dos conhecimentos dos professores formadores no processo de constituição 

da identidade docente no âmbito da formação inicial para dois caminhos: exclusão ou 

inclusão. Nessa perspectiva Oliveira e Araújo (2012, p.17) pontuam: “para possibilitar, 

portanto, a construção de uma identidade inclusiva, o professor-formador precisará, por 

exemplo, fazer na sua disciplina interfaces com os saberes relativos à educação de pessoas 

com deficiência”.  

A pesquisa de Siems (2009) aborda a questão da identidade profissional dos 

docentes que atuam com alunos com deficiência no estado de Roraima. A autora 

evidencia a necessidade de superar a cisão “educação e educação especial” e aponta as 
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condições, experiências e vivências no âmbito escolar como fatores que interferem na 

construção da identidade do pedagogo e na profissionalização da docência. 

Na realização de um levantamento da literatura internacional no portal de 

periódicos da Comissão de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

encontramos apenas dois artigos escritos em língua inglesa, descritos a seguir. 

 O primeiro artigo encontrado foi o de Kang (2009) que discute a construção das 

concepções docentes acerca da deficiência através da análise do discurso de uma 

professora que tem experiência com alunos rotulados como deficientes. Esse artigo 

fundamentado nos pressupostos de Vigotski apresenta a produção sociocultural da 

deficiência e suas implicações para os processos de escolarização. Se o professor que atua 

com estudantes deficientes concebe a deficiência como impedimento para a 

aprendizagem as práticas pedagógicas com tais alunos tendem ao insucesso. Propõe que 

o docente reconheça as capacidades e potencialidades dos alunos com deficiência e 

propicie no contexto escolar estratégias pedagógicas que possibilitem aprendizagens 

significativas. 

O segundo artigo é o de Agbenyega e Deku (2011) que apresenta a necessidade 

de refletir sobre a identidade docente no âmbito da formação de professores para educação 

inclusiva em Gana. Os autores ressaltam que as práticas pedagógicas investigadas não 

atendem a diversidade discente e os diferentes níveis de aprendizagem no contexto 

escolar. Os autores advogam a urgência de construir novas identidades docentes nos 

cursos de formação para o trabalho pedagógico com a diversidade e diferença. 

Através do breve estado da arte na literatura nacional é possível perceber que as 

pesquisas sobre formação do pedagogo no contexto da inclusão apontam a urgência de 

uma formação inicial sólida na qual os futuros docentes e profissionais da educação 

precisam conhecer estratégias didático-pedagógicas que organizem e direcionem os 

processos de ensino motivadores da aprendizagem de todos os discentes, independente 

de terem ou não deficiência (COSTA, 2012; MACEDO, 2010). 

Outros aspectos explícitos nos estudos dizem respeito à necessidade da formação 

continuada relacionada ao trabalho pedagógico, a articulação dos conhecimentos teóricos 

e práticos sobre a inclusão de alunos com deficiência no saber-fazer docente, a relevância 

de refletir sobre os parâmetros estruturais, filosóficos, atitudinais e de recursos que podem 

ser barreiras para a formação e atuação do pedagogo comprometido com a educação para 

todos. Os trabalhos apresentam ainda que o pedagogo precisa atentar para o planejamento 
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dos processos de ensino a partir de metodologias específicas para a aprendizagem dos 

discentes com deficiência (BARRETO, 2009; MACEDO, 2010). 

Através dessas análises preliminares observamos uma lacuna do conhecimento no 

que se refere às concepções e identidade de pedagogos no âmbito dos processos de ensino 

e aprendizagem na escola inclusiva. É preciso atentar para as possíveis implicações das 

concepções de ensino e aprendizagem nas práticas pedagógicas e no sentido atribuído ao 

ser pedagogo a partir das demandas da atualidade e das experiências no exercício da 

docência em contextos inclusivos. Visualizamos ainda, poucas pesquisas que estudam a 

interface: construção da identidade profissional do pedagogo, concepções sobre o ensinar 

e o aprender e práticas pedagógicas no âmbito da inclusão. Esta dissertação pode 

aprofundar conhecimentos nessa área e trazer novos elementos para futuros debates e 

pesquisas sobre práticas pedagógicas inclusivas, formação e identidade do pedagogo. 

Com base nessas reflexões iniciais propomos através da pesquisa realizada obter 

elementos para responder a seguinte questão de pesquisa:  

Como os processos de ensino desenvolvidos por pedagogos em salas de aula 

inclusivas afetam a construção da identidade docente destes profissionais?  

Esta questão gerou o objetivo geral do estudo: Descrever processos de ensino 

desenvolvidos por pedagogos em salas de aula inclusivas8 na perspectiva de analisar 

como tais processos afetam a construção de sua identidade docente. 

Desse objetivo geral, delineamos os seguintes objetivos específicos: 

a) Descrever processos de ensino desenvolvidos por pedagogos em salas de aula 

inclusivas. 

b) Analisar como os pedagogos concebem ensino e aprendizagem e significado 

de ser pedagogo 

c) Estudar a articulação entre concepções de pedagogos sobre ensino e 

aprendizagem de pessoas com deficiência e as experiências no exercício da docência 

d) Compreender a relação entre práticas pedagógicas inclusivas e a constituição 

da identidade do pedagogo. 

 

                                                 
8 Nessa dissertação denominamos salas de aula inclusivas aquelas que têm alunos com e sem 

deficiência matriculados. 
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1.1 TRAJETOS METODOLÓGICOS PARA ALCANÇAR OS OBJETIVOS 

PROPOSTOS 

Toda pesquisa científica confronta-se com o desafio de explicitar os caminhos 

metodológicos do desenvolvimento da investigação. Para selecionar os instrumentos a 

utilizar no contato com o universo empírico e estabelecer relações a partir dos aportes 

teóricos (verdadeiros subsídios para refletir sobre a problemática em estudo) é necessária 

boa dose de bom senso e clareza (CERVO; BEVIAN; SILVA, 2007). 

A presente investigação, quanto à forma de abordagem, classifica-se como 

qualitativa (GIL, 2010). Na pesquisa qualitativa as premissas básicas são os fenômenos 

humanos e a produção de significados no âmbito das interações sociais. Enquanto a 

pesquisa quantitativa utiliza procedimentos quantificáveis (mensuração, quantificação 

através de dados estatísticos e matemáticos), para garantir a fidedignidade dos dados, a 

pesquisa qualitativa analisa os objetos de pesquisa sob diferentes perspectivas teórico-

metodológicas sem a finalidade de mensurar ou quantificar, contudo com o objetivo de 

descrever, explicar e analisar os fatos.  

A escolha da abordagem qualitativa relaciona-se com as perspectivas teóricas 

defendidas pela pesquisadora. Na investigação realizada buscamos uma análise do 

particular (individual) nas suas relações com a totalidade social, ou seja, estudar os 

sujeitos partícipes e seus contextos a partir do entendimento dos fenômenos em toda a 

sua complexidade e em seu acontecer histórico. Na pesquisa qualitativa não se investiga 

situações artificiais porque a construção de dados se desenvolve no contato com o 

universo empírico e no diálogo da teoria, método e campo (FREITAS, 2008). 

Na pesquisa qualitativa os textos tornam-se a base do trabalho interpretativo e 

das inferências feitas a partir da produção e constituição do material empírico. A 

compreensão interpretativa do texto pode aparecer tanto na forma transcrita, quanto na 

forma de outros documentos. De modo geral, o objetivo consiste em compreender e em 

abranger em cada caso quantidades significativas de elementos que enriqueçam as 

análises (FLICK, 2009). 

O papel do pesquisador no âmbito desta forma de compreensão da pesquisa é 

diferenciado, pois este é um sujeito ativo que descobre e participa do processo 

investigativo e estuda os contextos históricos, sociais, políticos e econômicos que 

interferem no objeto da pesquisa. A participação do pesquisador nos contextos estudados 

pode possibilitar acesso a informações e a dados não perceptivos na ausência de 

interações com os sujeitos na busca de entender o objeto de pesquisa investigado. 
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Contudo esta postura participativa não compromete os objetivos da pesquisa, e a 

produção e interpretação dos dados (QUIMELLI, 2009).   

Segundo os objetivos mais gerais ou propósitos, a pesquisa proposta neste 

projeto pode ser classificada como estudo de caso. Esse tipo de estudo é relevante para a 

pesquisa em educação, pois permite a análise dos processos educacionais, das práticas 

docentes, dos problemas concretos e dos cotidianos escolares (DUARTE, 2008; ALVES-

MAZZOTTI, 2006). A utilização do estudo de caso no campo educacional como um 

procedimento metodológico está relacionada ao conhecimento acerca dos contextos 

sociais e culturais específicos em diferentes tempos e espaços. Essa metodologia requer 

do pesquisador a capacidade de por um lado, desenvolver uma postura de objetividade 

em seu trabalho de descrição da realidade e por outro, atentar para as subjetividades dos 

sujeitos da pesquisa. 

Conforme André (1995) esse percurso metodológico permite um estudo 

minucioso das práticas escolares e possibilita estudar o “não documentado” por meio da 

observação participante e das entrevistas no cotidiano escolar. Assim é necessário que o 

pesquisador atente para os caminhos suscitados no contato com a empiria porque como 

afirma André (1995, p.47): “é um momento que requer muita sensibilidade, abertura e 

flexibilidade para descoberta de categorias e de formas de interpretação do objeto 

pesquisado”. 

Stake (1994) apresenta a relevância do estudo de caso em educação ao pontuar 

a relação do caso estudado com a singularidade de determinado objeto de estudo ou a 

investigação de fenômenos ordinários, isto é, as recorrências, em dada realidade empírica. 

Faz-se necessário atentar para a clareza do caso investigado, descrição dos contextos 

como pontos essenciais para a compreensão do pesquisador. 

A utilização do estudo de caso é justificada por Quimelli (2009, p.75) no que diz 

respeito à finalidade da pesquisa:  

 

os Estudos de Caso podem especialmente ser utilizados quando o 

objetivo do pesquisador não é simplesmente ver o que os sujeitos 

de pesquisa entendem sobre determinado assunto, mas o que e 

como eles trabalham na prática o tema a ser investigado, e como 

este tema influencia criticamente as suas vivências diárias. 
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As participantes dessa pesquisa foram 10 pedagogas que atuam como 

professoras contratadas em uma escola de Ensino Fundamental I na cidade do Natal, 

estado do Rio Grande do Norte, que possui alunos com deficiência matriculados.  

Todas as participantes/sujeitos responderam o questionário (Apêndice 2), sendo 

6 selecionadas para serem observadas. Essa escolha ocorreu pelo critério de experiência 

profissional, ou ciclos de vida profissional. 

Existem diferentes ciclos de vida profissional de acordo com Huberman (1995). 

A primeira fase diz respeito a entrada na carreira ou início da docência e compreende os 

três primeiros anos de experiência profissional. A segunda fase se refere à estabilização 

e compreende dos 4 aos 6 anos de docência. A terceira fase é denominada fase de 

diversificação e se situa a partir do sétimo ano de atividade docente. As demais fases são: 

pôr-se em questão, serenidade/distanciamento afetivo e desinvestimento 

(HUBERMAN,1995). 

Apresentamos a seguir um quadro sintético sobre as finalidades de cada 

instrumento utilizados na pesquisa (Quadro 1). 

 

Quadro 1: Síntese dos instrumentos da pesquisa e seus respectivos participantes 

Instrumento Finalidade Referencial que 

embasou a 

construção do 

instrumento 

Participantes 

Questionário 

Foi exploratório, 

fundamentou a escolha das 

turmas observadas e 

possibilitou sistematizar 

informações acerca do perfil 

das pedagogas 

Silva (2012) 

8 pedagogas 

formados 

2 estagiárias 

graduandos em 

Pedagogia 

Observação e 

diário de 

campo 

Auxiliou na descrição dos 

processos de ensino 

desenvolvidos pelas 

pedagogas 

Ghedin e Franco 

(2008), Barbier 

(2004) 

6 Pedagogos 

formados 

(amostra do 

grupo dos 8 

anteriores) 

Entrevistas 

semi-

estruturadas 

Possibilitou acesso às 

concepções de ensino e 

aprendizagem dos 

professores, às trajetórias 

pessoais e profissionais, ao 

significado de ser pedagogo, 

às práticas pedagógicas 

inclusivas e à constituição da 

identidade das pedagogas. 

Szymanski, 

Almeida e Prandini 

(2004), Quimelli 

(2009) 

6 pedagogas 

formadas que 

foram 

observadas 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

A partir do Quadro 1 visualizamos as finalidades da utilização de cada 

instrumento conforme os objetivos da investigação proposta.  Os diversos instrumentos 

de coleta utilizados têm como objetivo traçar estratégias de triangulação com vistas à 

garantia da fidedignidade (CHIZOTTI, 2003). 

A observação (Apêndice 3) fundamentou a escolha das turmas observadas e 

possibilitou sistematizar informações acerca do perfil das pedagogas. A observação e os 

registros escritos dos aspectos observados no contexto da investigação são valiosas fontes 

para a identificação das informações relevantes para a problemática proposta pela 

pesquisa.  

Ao observar determinado fenômeno, o pesquisador precisa ter clareza dos 

objetivos da investigação científica, conhecer os pressupostos teórico-metodológicos que 

irão nortear o trabalho de campo.  

No contexto do estudo de caso realizado, a observação se constitui em momento 

de interação do pesquisador com o fenômeno estudado através de um movimento de 

influências mútuas nas palavras de Ghedin e Franco (2008, p.188) “o simples ato de 

observar provoca modificações tanto no observador como no observado”. O período de 

observação correspondeu a quatro meses de observação diárias na escola, superando 300 

horas de observação.  

Os elementos observados na escola foram registrados pela pesquisadora em um 

diário de campo da pesquisa. 

Com o intuito de fundamentar a escolha das turmas observadas e sistematizar 

informações acerca do perfil das pedagogas utilizamos questionários exploratórios. O 

questionário possibilitou sistematizar e comparar os resultados (SILVA, 2012).  O 

questionário foi aplicado no início de fevereiro de 2014, as pedagogas da escola 

responderam o questionário manualmente na presença da pesquisadora. 

Posteriormente, realizamos entrevistas semi-estruturadas (Apêndice 1) para ter 

acesso às concepções de ensino e aprendizagem dos professores, às trajetórias pessoais e 

profissionais, ao significado de ser pedagogo, às práticas pedagógicas inclusivas e à 

constituição da identidade das pedagogas participantes da pesquisa. Partimos do princípio 

proposto por Szymanski, Almeida e Prandini (2004) ao considerar a entrevista como 

instrumento de reflexão e construção de significados. 
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A interação pesquisadora-sujeitos no âmbito da pesquisa atribui especificidade 

da entrevista nas pesquisas em educação especial através da produção de dados. A análise 

das entrevistas possibilitou conhecer concepções das pedagogas e as trajetórias 

profissionais temáticas relevantes para as finalidades das entrevistas (MANZINI, 2004) 

A utilização dos questionários (Apêndice 2), observações (Apêndice 3) e 

entrevistas (Apêndice 1) como instrumentos metodológicos foi condicionada a permissão 

dos participantes da pesquisa garantindo os princípios da confidencialidade e anonimato. 

Quimelli (2009) ressalta a necessidade de considerar os aspectos éticos no processo 

investigativo como explicitar os objetivos da pesquisa, esclarecer a função do pesquisador 

no campo de pesquisa, a utilização de recursos para gravar ou filmar as entrevistas e 

observações como meio necessário para análises, e o direito do participante de ter acesso 

ao material gravado ou transcrito e a possibilidade de deixar de participar da pesquisa são 

aspectos que precisam ser debatidos com os sujeitos da pesquisa. 

A análise de documentos (produzidos na escola da pesquisa) se constitui fonte 

de coleta de dados relevante para a investigação, pois possibilitou a caracterização, 

obtenção de informações sobre a organização e prática profissional dos pedagogos. 

O período definido para a realização da coleta de dados da pesquisa delimitou-

se ao ano de 2014, iniciando-se após a aprovação do projeto junto ao Comitê de Ética e 

prolongando-se até o mês de junho de 2014. 

A escola, campo da pesquisa, foi selecionada a partir da indicação de um 

membro do grupo de pesquisa, ela comentou que na escola trabalham pedagogas nas 

diferentes fases de ciclo profissional. Nos primeiros contatos com a escola realizamos um 

levantamento de dados sobre a organização da escola, quantidade de turmas, alunos e 

professores. Informamos à direção, coordenação e docentes da escola os objetivos e 

procedimentos da pesquisa. Os participantes da pesquisa receberam nomes fictícios para 

garantir o seu anonimato. 

Na caracterização da escola e das práticas pedagógicas realizamos o 

levantamento de documentos (projeto político pedagógico, materiais didáticos utilizados 

nas aulas) e a descrição dos espaços escolares quanto aos aspectos físicos e humanos 

(número de salas, condições de acessibilidade física, número de estudantes, identificação 

de estudantes com deficiência, número de professores, formação inicial).  

Os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foram assinados pelos 

participantes da pesquisa. 
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No primeiro mês foi aplicado o questionário a ser respondido na presença do 

pesquisador. Durante e após 4 meses de observação foram realizadas as entrevistas que 

foram previamente combinadas com os participantes desta fase da investigação.   

Os recursos utilizados foram: gravador de voz, câmera digital para registro das 

observações, caderno utilizado como diário de campo. 

No processo de interpretação dos dados é indispensável retomar os objetivos da 

pesquisa e os pressupostos teóricos para organizar os dados. Nas palavras de Mainardes 

(2009) os procedimentos analíticos na pesquisa qualitativa devem estabelecer 

comparações com os dados de outras pesquisas, bem como buscar estabelecer relações 

dos achados de pesquisa com o contexto social mais amplo.  

O primeiro procedimento para a análise de dados é e organização preliminar dos 

dados obtidos na aplicação do questionário, digitação dos registros das observações 

contidos no diário de campo e a transcrição das entrevistas. 

Franco (2005), fundamentada na chamada Análise de Conteúdo, apresenta 

caminhos para a organização da análise e a construção das categorias. A autora pontua as 

primeiras leituras do material coletado e a escolha dos documentos como uma pré-análise 

com o intuito de “sistematizar os preâmbulos a serem incorporados quando da 

constituição de um esquema preciso para o desenvolvimento das operações sucessivas e 

com vistas à elaboração de um plano de análise” (FRANCO, 2005, p.47). Assim, ocorre 

um processo “através do qual os dados brutos são sistematicamente transformados em 

categorias que permitam uma descrição precisa das características relevantes do 

conteúdo” (BARDIN, 1977, p. 28). 

A Análise de Conteúdo objetiva a busca do sentido (ou sentidos) de um texto ou 

depoimento e pressupõe a significação dos conteúdos manifestos de uma comunicação a 

partir das intenções, opiniões e concepções do comunicador. Esta abordagem permite, 

ainda, que o investigador realize inferências em Bardin (1977, p. 39) o analista de 

conteúdo “tira partido das mensagens que manipula para inferir (deduzir de maneira 

lógica) conhecimento sobre o emissor da mensagem e sobre o seu meio”. 

Os dados coletados na pesquisa foram organizados através de categorias 

definidas a posteriori, isto é, nascem do processo de organização dos dados coletados. 

Segundo Franco (2005, p.59,60) tais categorias: 

 

emergem da fala, do discurso, do conteúdo das respostas e 

implicam constante ida e volta do material de análise à teoria (...) 
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nesse processo, inicia-se pela descrição do significado e do 

sentido atribuído por parte dos respondentes, salientando-se todas 

as nuanças observadas. (...) As categorias vão sendo criadas, à 

medida que surgem nas respostas, para depois serem interpretadas 

à luz das teorias explicativas. 

 

Magalhães (1997) em consonância com esta perspectiva afirma que as categorias 

permitem organizar e classificar os dados colhidos à luz dos referenciais teóricos do 

pesquisador 

Utilizamos a análise do conteúdo no tratamento dos dados, com vistas a ampliar 

nossas possibilidades de acessar sentidos e categorias mediante a interpretação dos 

conteúdos manifestos nos questionários e entrevistas (BARDIN, 1977). 

 

 

1.2 PANORAMA DA DISSERTAÇÃO 

 

 

Após estas palavras introdutórias acerca da problematização do caso investigado 

bem como dos caminhos metodológicos da pesquisa, no primeiro capítulo discutiremos 

acerca da constituição da pedagogia enquanto campo científico, percursos formativos do 

pedagogo no Brasil, novas demandas formativas no contexto da inclusão de pessoas com 

deficiência. Relacionamos essas temáticas acerca da pedagogia e do pedagogo às 

discussões sociológicas sobre identidade. Buscamos uma reflexão sobre as interferências 

das experiências dos docentes com alunos com deficiência na construção social da 

identidade profissional do pedagogo. 

No segundo capítulo abordaremos as concepções de ensino e aprendizagem na 

perspectiva de alguns teóricos embora não detalhamos os conceitos. O estudo das 

concepções será associado a sua materialização na atuação nas estratégias de ensino, 

currículos, planejamentos, práticas e identidade do pedagogo. 

No terceiro capítulo explicitaremos os resultados da pesquisa ao apresentar a 

análise das concepções acerca do ensino, aprendizagem e da pedagogia enquanto campo 

de atuação e o sentido de ser pedagogo no emaranho da constituição da identidade 

profissional do docente. Analisamos as práticas dos pedagogos, sujeitos da investigação, 

com o intuito de refletir sobre a realidade e sem a intenção de atribuir juízos de valor. 

Por fim, ressaltamos as considerações no momento de encerrar um trajeto 

investigativo. Deparamo-nos com os achados da pesquisa, o diálogo com o referencial 

teórico-metodológico, as lacunas da investigação, novos apontamentos e recomendações 
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para pesquisas futuras acerca da constituição da identidade do pedagogo no contexto dos 

processos de ensino e aprendizagem dos alunos com e sem deficiência. 
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2 PEDAGOGIA, FORMAÇÃO DE PEDAGOGOS E INCLUSÃO: QUESTÕES DE 

IDENTIDADE 

 

2.1 VISÃO EPISTEMOLÓGICA DA PEDAGOGIA  

 

  No decorrer da história diferentes visões teóricas e epistemológicas da Pedagogia 

marcam a constituição do corpus teórico-prático dessa área do conhecimento. Essas 

visões interferem na Pedagogia e seu objeto de estudo ao longo do tempo ao apresentar 

mudanças nas concepções e práticas dos pedagogos e, consequentemente, na construção 

de sua identidade profissional. 

Inicialmente apresentaremos aspectos conceituais da pedagogia, como área de 

conhecimento e formação profissionais. Partimos de um breve panorama histórico e suas 

nuances na conceitualização da pedagogia. Posteriormente relacionamos a temática aos 

estudos da identidade para discutir a identidade profissional do pedagogo.  

No percurso histórico a compreensão dos significados da pedagogia perpassa uma 

triplicidade conceitual, ou seja, primeiro: a pedagogia é considerada ciência da educação, 

segundo: a pedagogia é ciência e arte educativa, terceiro: é a ciência da arte educativa 

(FRANCO; 2008). Essa indefinição conceitual rebate na estruturação científica da 

pedagogia e na constituição identitária da Pedagogia: “a problemática que hoje 

enfrentamos ao refletir sobre a identidade da pedagogia está entrelaçada com essa 

indefinição inicial, a qual traduz e expõe o germe da histórica dubiedade epistemológica” 

(FRANCO, 2008, p.26). 

Na interface pedagogia e educação é premente a reflexão sobre a delimitação do 

objeto de estudo dessas áreas de conhecimento científico. Questiona-se a pedagogia 

enquanto área de aplicação de um arcabouço teórico, ou seja, outras ciências pensam a 

respeito dos processos educativos “como campo de teste das hipóteses que, uma vez 

verificadas, redundarão no enriquecimento teórico da disciplina (...)” (SAVIANI, 2008, 

p. 140). 

Um ponto chave na perspectiva da pedagogia enquanto ciência da educação diz 

respeito ao objeto de estudo: a formação integral humana. Esse objeto complexo demanda 

da pedagogia amparar-se nos conhecimentos auxiliares de ciências afins para estudar os 

processos de aprendizagem humana e construção do conhecimento.  

A cientificidade da Pedagogia é uma temática polêmica e causa divergência entre 

os pesquisadores e teóricos. Essa divergência de posicionamentos epistemológicos está 
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relacionada à dificuldade de enquadrar o saber pedagógico ao pensamento positivista 

alicerce da gênese da ciência moderna (SAVIANI, 2008; FRANCO,2008; CAMBI, 1999) 

A busca da pedagogia pelo status de ciência fundamentou-se no paradigma da 

ciência empírica e sistematizou conhecimentos pedagógicos desarticulados do saber-fazer 

pedagógico e associados às dimensões técnicas e científicas. Tais características afetam 

a identidade da pedagogia, como de aplicação de técnicas de ensino e racionalização de 

ações pedagógicas (FRANCO, 2008). 

Para Saviani (2008) a identidade epistemológica da pedagogia ao longo de sua 

história transforma-se a partir das diferentes concepções de educação. Tais concepções 

basilares para o campo pedagógico podem ser classificadas em diferentes correntes, 

tendências ou vertentes. Duas grandes vertentes evidenciam-se: uma enfatiza a dimensão 

teórica e compreende a prática a serviço de um aporte teórico; a outra vertente atribui 

relevância a prática e nesse caso a teoria se dissolve na prática. 

Essas vertentes referem-se aos fenômenos educacionais pois, de um lado, uma 

vertente de cunho tradicional enfatiza os processos de ensino e portanto valoriza a figura 

do professor, pois este é o responsável pelo ensinar na escola, de outro lado uma vertente 

de base renovada valoriza os processos de aprendizagem atribuindo assim a relevância do 

sujeito cognoscente. Á luz dos pressupostos da dialética, faz-se necessário a compreensão 

da dimensão social da pedagogia. A pedagogia enquanto prática social nos leva ao 

entendimento de professores e alunos em constante interação e portadores de diferentes 

posições e significados social que interferem nos contextos escolares na constituição dos 

processos de ensino e aprendizagem (SAVIANI,2007; MAGALHÃES,2011) 

Franco (2008) apresenta três correntes fundamentais no percurso histórico de 

sistematização do conhecimento pedagógico. Dewey é um dos representantes da 

denominada corrente pragmática e utilitarista e concebe a escola como lócus da 

integração da teoria e prática educacional, por isso propõe a realização de experiências 

práticas como diferencial da aprendizagem escolar. 

A corrente dialética é influenciada pelo materialismo histórico-dialético de Marx 

e Engels. Tal corrente defende uma: “pedagogia social, política, voltada a construção do 

homem coletivo, fruto e produtor de condições sociais e históricas (FRANCO, 2008, 

p.44). 

Este preâmbulo evidencia que as questões identitárias da Pedagogia perpassam 

sua história como campo de conhecimento atrelando-se, também, a forma como a 

educação é socialmente compreendida e praticada nas instituições escolares. De certa 
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forma, temos perspectivas que oscilam entre perspectivas tradicionais, o pragmatismo -

uma perspectiva técnico-instrumental, e a busca pela escolarização como forma de 

emancipação humana. 

Vale ressaltar a necessidade de compreender como historicamente no Brasil a 

pedagogia se constitui como área de conhecimento com uma formação específica de nível 

superior referente aos seus diversos campos de atuação profissional.  

Os padres jesuítas trouxeram para o território brasileiro aspectos da educação 

formal europeia. Contudo, os documentos da época colonial e imperial não apresentam o 

termo pedagogia ao referir-se aos processos de ensino e aprendizagem. A formação dos 

professores no Brasil Império era responsabilidade das Escolas Normais, sob a tutela das 

províncias, estava associada à apropriação dos conteúdos específicos da chamada escola 

elementar desarticulada de saberes didático-pedagógicos (SAVIANI, 2008).  

O termo pedagógico e pedagogia aparecem nos documentos brasileiros pela 

primeira vez no Decreto n.7247 de 19 de abril de 1879, da Reforma do ensino primário, 

secundário e superior, nas palavras de Saviani (2008, p.17): “pedagógico está adjetivando 

os museus, e não o processo educativo; e pedagogia está nomeando uma atividade prática, 

não exprimindo uma teoria da educação”. Entretanto, o termo não se referia ao sentido 

epistemológico de ciência ou teoria da prática educativa, o termo pedagógico referia-se, 

apenas, a denominação de recursos utilizados com finalidades instrucionais. 

Por volta do final da primeira metade do século XX, no contexto de implantação 

das universidades brasileiras, o curso da área de educação aparece como requisito para o 

estabelecimento de uma instituição de ensino superior. O curso de pedagogia foi criado 

no Brasil em 1939 com a finalidade de “constituir a pedagogia ao mesmo tempo como 

uma profissão de base científica e como uma área de investigação científica com objeto 

e métodos próprios” (SAVIANI, 2008, p.98). 

Na regulamentação do curso de Pedagogia a educação brasileira recebe 

influências do escolanovismo9,  movimento que ressalta o respeito às individualidades 

nos processos de aprendizagem, o papel ativo dos alunos, as singularidades da infância, 

entre outras temáticas. A difusão de tais temáticas ocorre concomitante a gênese do 

espaço acadêmico brasileiro. (SAVIANI, 208; FRANCO, 2008). 

                                                 
9  O  movimento pedagógico denominado escolanovismo se constitui a partir da publicação de 

um documento intitulado “Manifesto dos pioneiros da  escola nova. Esse documento foi publicado em 

diversos veículos da imprensa brasileira no dia 19 de março de 1932.  O manifesta apresentava diretrizes 

para a renovação da educação brasileira a partir de pressupostos pedagógicos alicerçados no ensino ativo, 

ou seja, a valorização das experiências e ações dos sujeitos da aprendizagem (VIDAL,2013) 
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A década de 1960 é marcada pelas influências do modelo econômico 

desenvolvimentista e as exigências do preparo técnico de mão-de-obra; no que diz 

respeito a área educacional existe a ênfase na instrumentalização dos pedagogos através 

das técnicas de ensino aplicados aos campos de atuação no mercado de trabalho. É válido 

ressaltar a transição política vivenciada pela sociedade brasileira, de um lado, uma 

vertente democrática, pós-segunda Guerra Mundial, e o governo autoritário, derivado do 

golpe militar de 1964 (VIERA,2008).     

Com a nova conjuntura política e social fruto do Golpe Militar de 1964 e a difusão 

da teoria do capital humano a educação é concebida como capital para o desenvolvimento 

econômico. Deriva dessa teoria uma concepção pedagógica produtivista: “essa concepção 

já se manifestou com plena clareza, erigindo como base de toda a reforma educacional, 

os princípios da racionalidade e produtividade” Saviani (2008, p.110). Essa concepção 

produtivista embasa a denominada corrente da pedagogia denominada 

cognitiva/instrucional/ tecnológica a partir das contribuições da psicologia cognitiva e do 

behaviorismo na qual se atribui destaque à instrução como principal objetivo da educação 

(FRANCO, 2008, P. 69) e consequentemente se enfatiza o desenvolvimento de 

tecnologias com fins instrucionais para otimização dos processos de ensino:  

 
O Brasil abria mão de uma perspectiva pedagógica revolucionária, 

inovadora, progressista, para entrar numa perspectiva tecnicista e 

antidemocrática. As remanescências desse período estão reverberando 

até hoje, apesar dos muitos esforços feitos para encontrar uma 

Pedagogia brasileira que consiga ensinar aos alunos tudo aquilo que 

precisa ser ensinado dentro de escolas públicas, laicas e gratuitas, 

conforme desejava Anísio Teixeira, e por meio de processos didáticos 

inclusivos, emancipatórios e críticos, como almejava Paulo Freire. 

 

No Brasil dos anos 1970 a pedagogia foi marcadamente influenciada por modelos 

tecnicistas de formação nas quais a dimensão técnica e instrumental do ensino tinha 

hegemonia, a supremacia neste modelo são as técnicas de ensino e o apurado senso de 

avaliação do desenvolvimento de habilidades a aprendizagem de conceitos. 

É preciso esclarecer que essas concepções e/ou correntes pedagógicas embora se 

apresentem cronologicamente não ocorrem linearmente e depois são substituídas por 

outras. Essas diversas formas de compreender o saber pedagógico coexistem e podem 

nortear, inclusive atualmente, concepções de formação docente, educação e prática 

pedagógica.  
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A compreensão da dimensão social é inerente à pedagogia como área de 

conhecimento responsável pelo estudo de processos de ensino e aprendizagem numa 

perspectiva democrática de condições de acesso, participação e aprendizagem numa 

perspectiva de universalização da escola. 

Tal aspecto ganha forma e força a partir da abertura política na década de 1980 

quando os educadores retomam a dimensão política de sua formação e os cursos de 

pedagogia brasileiros passam a questionar o domínio do aspecto técnico na formação e 

encontram interfaces com as teorias reprodutivistas e críticas, com fulcro especialmente 

em Paulo Freire. 

Na atualidade o alcance democrático exige da pedagogia a reflexão sobre a 

formação de seus profissionais em situação de redefinição da escola e do campo de 

atuação profissional do pedagogo na luta em defesa dos direitos humanos de todos os 

alunos. Nesse estudo reiteramos a participação dos alunos com deficiência, enquanto 

sujeitos de aprendizagens no contexto de educação para todos. 

No trabalho docente é essencial o reconhecimento das diferenças sejam elas 

físicas, psicológicas, econômicas, sociais, históricas ou culturais nas relações escolares. 

Isso evidencia a necessidade do pedagogo constantemente lidar com a diversidade nos 

contextos sociais e através dessas interações colaborarem na construção de atitudes que 

evitem estereótipos e preconceitos e refletir sobre as demandas formativas na 

contemporaneidade. 

A busca pela democratização do ensino atenta as especificidades dos alunos entre 

esses, as pessoas com deficiência acarretam em dilemas da profissionalização do 

pedagogo e os critérios formativos no contexto de mudanças profissionais. 

No âmbito da formação do pedagogo, com base em Tardif e Lessard(2008), é 

válido relacionar os conhecimentos didático-pedagógicos ao desenvolvimento de 

autonomia profissional para solucionar dilemas na prática; dilemas estes relacionados aos 

conteúdos escolares, mas também as subjetividades discentes. Por isso essa formação 

volta-se para os saberes conceituais (conteúdos específicos), procedimentais- (como 

fazer) e atitudinais (ações e valores relacionados a determinado conteúdo).  

A formação pedagógica traz à tona a necessidade de uma formação inicial de um 

lado, ancorada no conhecimento acadêmico com constante desconstrução de tradições e 

ideologias referente à ação pedagógica. Do outro a profissionalização pedagógica se 

relaciona as mudanças dos contextos escolares com vistas ao desenvolvimento de 

capacidades reflexivas no/do trabalho pedagógico. (IMBERNÓM; 2006).  
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Essa dimensão reflexiva da formação do pedagogo possibilita a constituição de 

uma identidade profissional pautada na autonomia profissional em suas relações com os 

conhecimentos dos contextos escolares (PERRENOUD,2002).  

O pedagogo/docente atento ás expectativas profissionais se apoia na inovação 

como processo intrínseco da docência. Esse processo não é apenas pedagógico, mas 

político e social e precisa desconstruir concepções meramente tecnicistas da atuação 

docente. 

Ao falarmos do pedagogo muitas vezes o consideramos sinônimo de professor. 

Contudo é um equívoco a restrição da pedagogia como preparação exclusiva para a 

docência. Os conhecimentos pedagógicos são necessários para o pedagogo e para o 

professor, contudo existem particularidades na atuação do professor e do pedagogo 

inerentes às posições e espaços profissionais 

 

Uma das dissonâncias, no entanto, precisa ser evidenciada: os 

cursos de formação de pedagogos, a partir da legislação atual e 

por força desta, são obrigados a considerar que o pedagogo é o 

professor, ou de educação infantil ou de séries iniciais do ensino 

fundamental. Os estudiosos da ciência pedagógica sabem que a 

similidade professor-pedagogo não é correta. De modo geral, 

pode-se dizer que, ao professor, a tarefa prioritária é ensinar; já 

ao pedagogo, a tarefa primordial será a de discutir/refletir e 

organizar as condições para que o ensino possa realizar-se de 

maneira adequada, com alunos aprendendo (...): (FRANCO, 

2008, p.30) 

 

Se o pedagogo atua como docente, podemos nos questionar: Como ele pode atuar? 

A atuação docente do pedagogo deve perpassar os aspectos culturais, sociais e 

curriculares imprescindíveis nas mediações educacionais e na tomada de decisões no 

âmbito escolar. 

A discussão sobre atuação profissional do pedagogo e do professor nos leva a 

refletir acerca da atual configuração do mercado de trabalho, organizações dos espaços 

educativos e quais os rumos da profissionalização dos profissionais da educação nesse 

contexto. 

Nesse sentido o conceito de profissão é um processo relacionado a papéis sociais 

e interligados a construção de uma identidade social. Quando as pessoas se tornam 

profissionais passam a ser identificadas a partir do papel social e das atribuições de sua 



36 
 

profissão, o que lhe possibilita bônus e ônus nessa relação do pessoal e profissional 

(DUBAR;2005; IMBÉRNON, 2006). 

Refletir acerca da identidade social de uma profissão nos permite dialogar com 

uma possível espécie de alienação do trabalho pedagógico quando este passa a ser 

marginalizado num contexto de discursos estereotipados e de condições socioeconômicas 

que não favorecem os processos de profissionalização como explicita Imbenón (2006, 

p.34):  

processos de instabilidade, falta de gratificações morais e o 

isolamento que repercute na prática profissional e no 

profissionalismo coletivo: o ambiente de trabalho do professor, a 

tendência a rotina formal pelo desenvolvimento de um número 

limitado de esquemas práticos,  limitação das atribuições, seu 

incentivo profissional, busca de indicadores de desenvolvimento, 

a cultura pedagógica social, a solidão educativa, sua formação 

inicial muito padronizada, a hierarquização e a burocratização 

crescentes, o baixo autoconceito profissional, a imaturidade do 

usuário, a falta de controle inter e intraprofissional e a possível 

desvalorização pedagógica por parte das famílias (e da sociedade, 

portanto) e do próprio grupo profissional.  

 

Esses fatores interferem diretamente nos processos formativos e na constituição 

identitária, pois ao iniciar uma formação em determinado curso de nível superior o 

estudante vislumbra quais as perspectivas de sua futura trajetória profissional. Se não 

houver superação desses fatores rumo à profissionalização do pedagogo corre-se o sério 

risco desse trabalho seguir uma perspectiva excessivamente técnica, pouco reflexiva. 

Outro aspecto essencial na discussão acerca da formação do pedagogo, 

notadamente em tempos de revolução tecnológica, é a constante necessidade de 

apropriação de novas aprendizagens para o exercício da profissão. O exercício 

profissional exige o constante desenvolvimento profissional10 a partir das diferentes 

demandas da escola atual. 

Como um dos campos de atuação do pedagogo é a escola e nestas se desenvolvem 

práticas pedagógicas faz-se necessário conceituar esse termo. Concordamos com a 

definição de Franco (2012) ao entender a prática pedagógica enquanto prática planejada 

em resposta às demandas educacionais em determinado contexto social. 

                                                 
10 Nesse trabalho compreendemos o desenvolvimento profissional docente relacionado ao 

continuum de formação profissional, no qual a formação inicial, no âmbito dos cursos de licenciatura, pois 

o processo formativo que envolve o trabalho docente está interligado as trajetórias e experiências ao longo 

da carreira e recebe interferências das atitudes, conhecimentos teórico-práticos, competências e capacidades 

para atuação prática (DIAS-DA-SILVA,1998).  
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As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, Parecer 

CNE/CEB, de 13 de agosto de 2001, apresenta as demandas formativas para os pedagogos 

das classes comuns no trabalho pedagógico direcionado aos alunos com deficiência 

(BRAGA, 2009). O pedagogo, assim, necessita de esclarecimentos acerca do trabalho 

docente com a heterogeneidade; os conhecimentos teórico-práticos na formação devem 

contribuir para a democratização de oportunidades e aprendizagens. 

Reconhecer os dilemas referentes aos processos de formação docente no que se 

refere à dicotomia entre a retórica e as práticas pedagógicas constitui um passo importante 

nos processos de formação. Assim, a formação de docentes reflexivos revela-se uma 

possibilidade para ocorrerem mudanças na realidade educacional.  

 O pedagogo pode atuar como um agente de inclusão de pessoas com deficiência 

nos contextos culturais e promover um movimento de reconstrução das concepções de 

diferença nas relações sociais (FERREIRA,2006). 

 Na dimensão da formação docente Ferreira (2006, p.150 e 151) destaca a 

incapacidade e o despreparo para o trabalho pedagógico com a deficiência como aspectos 

essenciais a serem levados em conta. Para a autora: 

Nossa produção científica evidencia e busca explicar a não-preparação 

dos professores do ensino comum para trabalharem com crianças que 

apresentam deficiências evidentes ou mesmo para aquelas que não 

trazem em sua história uma apropriação adequada, segundo padrões 

presentes na cultura escolar, de uma linguagem falada ou escrita em 

nível que é tido como condicionantes da efetividade das relações 

pedagógicas. A esses alunos os professores não sabem como ensinar e, 

de fato, não foram formados para ensiná-los. (...)Portanto, hoje a 

questão da inclusão educacional se mostra uma questão da formação 

docente do professor tanto do ensino comum como do especializado no 

que diz respeito ao saber escolar e ao saber fazer para todos os alunos. 

 

A revisão dos currículos e das práticas formativas nos cursos de pedagogia podem 

apontar para a relevância do contato com práticas pedagógicas na preparação profissional 

com vistas ao desenvolvimento de ações inclusivas. A esse respeito, Plesch (2009, p.148) 

aponta os dilemas dos saberes e formação do pedagogo em tempos de escolarização de 

pessoas com deficiência: 

Portanto, o atual e grande desafio posto para os cursos de formação de 

professores é o de produzir conhecimentos que possam desencadear 

novas atitudes que permitam a compreensão de situações complexas de 

ensino, para que os professores possam desempenhar de maneira 

responsável e satisfatória seu papel de ensinar e aprender para a 

diversidade. Para tanto, faz-se necessário elaborar políticas públicas 

educacionais voltadas para práticas mais inclusivas, adequar a 

formação de professores às novas exigências educacionais e definir um 
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perfil profissional do professor, ou seja, habilidades e competências 

necessárias aos professores de acordo com a realidade brasileira. 

 

 

As ações do pedagogo na perspectiva inclusiva poderiam partir dos pressupostos 

da igualdade de oportunidades pedagógicas, isto é, se constituir como campo de 

possibilidades para todos os alunos que estão na escola aprender e envolver-se com todas 

as esferas educativas (SANCHES; TEODORO,2006). 

 Com base nestas ponderações discutiremos a seguir aspectos da construção 

identitária do pedagogo em tempos de escola inclusiva. 

 

 

2.2 SER E TORNAR-SE PEDAGOGO: IDENTIDADE, DEFICIÊNCIA E INCLUSÃO 

 

Os estudos sobre identidade a apresentam em um contexto de complexidade 

conceitual. Além dessa dificuldade de estabelecer um conceito fixo de identidade são 

recorrentes os discursos da crise da identidade. Primeiramente é preciso entender a 

concepção de identidade e como no ideário social estão enraizados modos de ser e estar 

no mundo. Muitas dessas identidades amalgamadas nas dimensões sócio-culturais vão de 

encontro aos padrões hegemônicos o que possivelmente traz essa ideia de crise de 

identidade. Hall (1999, p.12) discute essa possível crise de identidade: 

 

Argumenta-se, entretanto, que são exatamente essas coisas que 

agora estão mudando. O sujeito, previamente vivido como tendo 

uma identidade unificada e estável, está se tornando fragmentado; 

composto não de uma única, mas de várias identidades, algumas 

vezes contraditórias ou não-resolvidas. Correspondentemente, as 

identidades que compunham as identidades sociais “lá fora” e que 

asseguravam nossa conformidade subjetiva com as 

“necessidades” objetivas da cultua, estão entrando em colapso, 

como resultado de mudanças estruturais e institucionais. O 

próprio processo de identificação, através do qual nos projetamos 

em nossas identidades culturais, tornou-se mais provisório, 

variável e problemático. 

 

No atual contexto da globalização, os conceitos fixos, imutáveis, as concepções 

engessadas de quem nós somos e o que fazemos se desconstroem nas relações com as 

contradições, incertezas e transitoriedades da pós-modernidade. Os conceitos se 

entrelaçam e constitui as trajetórias pessoais e profissionais dos sujeitos da pós-

modernidade trazendo à tona a noção de identidade construída (BAUMAN, 2005). 
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Um panorama histórico contribui na compreendermos nas mudanças estruturais 

na sociedade, no pensamento dos indivíduos. As transformações implicam em novas 

ideologias sobre a constituição das identidades sejam elas sociais, pessoais e 

profissionais. 

Na visão de Hall (1999), na antiguidade os pressupostos míticos ou teológicos 

norteavam as ideologias. A gênese da identidade humana era resultado da vontade divina. 

Posteriormente, no pensamento iluminista a concepção de identidade tem um teor 

individualista, pois se concebe o sujeito como indivíduo centrado, unificado e racional. 

A racionalidade cartesiana proposta por Descartes implica na dicotomia mente e matéria. 

Sob o prisma da dualidade cartesiana, identidade é concebida como algo estável e 

permanente.  

Com o advento da modernidade surge uma nova concepção de indivíduo 

articulada ao modo de produção capitalista. Nesse momento questiona-se o sujeito 

cartesiano e nasce o sujeito moderno e com ele suas identidades que passam por um 

processo de descentração ocasionado por vários fatores. O primeiro fator é o 

questionamento proposto pela filosofia marxista da essência humana, isto é, dos atributos 

e singularidades universais do homem. O segundo fator é a influência dos estudos da 

psicanálise freudiana. A identidade e a subjetividade passam a ser relacionados aos 

processos psicológicos do inconsciente. O terceiro fator consiste na teoria linguística de 

Saussure acerca dos significados culturais e simbólicos da língua. O quarto fator se refere 

ao pensamento de Foucault acerca do controle social imbricado no estabelecimento da 

sociedade moderna. O quinto fator é a explosão de movimentos reacionários como os 

movimentos estudantis, feministas, trabalhistas que transformaram relações e valores da 

família, sexualidade e trabalho (HALL,1999) 

Tais fatores interligados à problematizam o conceito de identidade através do 

entendimento de que os sujeitos estão em constante processo de identificação, ou seja, 

não existem atributos inatos e internos que formam a identidade, mas a relação dialética 

de fatores internos e externos constituem os modos de ser, estar e agir no mundo explícitos 

nas diferentes identidades do sujeito social. A formação da identidade desse sujeito social 

é permeada pelas mediações de valores, sentidos e símbolos culturais. Tal perspectiva 

sociológica apresenta o diálogo entre as singularidades da subjetividade humana com as 

subjetividades culturais, ou seja, uma interação identidade e cultura, individual, coletivo, 

interior e exterior (WOODWARD,2000). 
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Com as rápidas e constantes mudanças ocasionadas pela modernidade inicia-se 

uma discussão sobre quem é o sujeito formado a partir das mudanças desse período 

histórico. Começa-se a pensar em um sujeito pós-moderno em constante transformação a 

partir das dimensões culturais. Essa constituição e transformação do sujeito descontrói a 

visão da identidade fixa e estável e a apresenta enquanto construção histórica. 

(HALL,1999; BAUMAN,2OO5) 

Dada essa dimensão histórica existem contradições no percurso formativo dos 

sujeitos, deslocamentos para diferentes posições sociais e modos de compreender a 

realidade que permite identificação temporária com determinados aspectos e 

diferenciação de outros. Por exemplo, pertencer a alguma comunidade religiosa aproxima 

o sujeito de rituais, crenças e valores e o diferencia de outras crenças e valores. Contudo 

o pertencimento a determinada “comunidade social” e as identidades forjadas não podem 

ser consideradas eternas ou inflexíveis, pois todas as relações de pertencimento e 

distanciamento estão sujeitas a mudanças de acordo com as diferentes decisões, percursos 

e atos dos sujeitos. (HALL,1999, BAUMAN,2OO5; GOFFMAN,1989) 

A fluidez e mudança peculiares a chamada modernidade líquida produz uma 

sobrecarga de padrões de identificação. Por exemplo, em termos profissionais, um 

pedagogo não é apenas docente do ensino fundamental ou educação infantil ou 

coordenador, aspectos relacionados as identidades profissionais. Esse sujeito poder ser 

pai ou mãe, é filho (a), tem parceiro(a) amoroso, tem obrigações na religião que frequenta, 

tem vida social aspectos relacionados a vida familiar, pessoal. Todas essas demandas 

sociais relacionam-se a uma sobrecarga de identidade e explicitam a complexidade de 

lidar com as ambiências dos diferentes papéis sociais (BAUMAN,2005). 

Esses diferentes papéis sociais relacionam-se aos processos desiguais decorrentes 

da globalização. Hall (1999, p.84) define essa relação globalização e a construção de 

identidades: 

Outro efeito desse processo foi o de ter provocado um 

alargamento do campo das identidades e uma proliferação de 

novas posições de identidade, juntamente com um aumento de 

polarização entre elas. Esses processos constituem a segunda e a 

terceira consequências possíveis da globalização, anteriormente 

referidas- a possiblidade de que a globalização possa levar a um 

fortalecimento de identidades locais ou à produção de novas 

identidades 
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A produção e/ou o fortalecimento das identidades evidencia-se através das âncoras 

sociais, ou seja, embora existam aspectos subjetivos, singulares e emocionais na 

(in)definição de ser e estar no mundo enquanto sujeitos existem aspectos sociais ligados 

as mudanças históricas, políticas, modos de produção e consumo que são balizas sociais 

para as formas de pensar e se comportar. Assim, forjarmos identidades no processo de 

humanização que envolve interação dialética subjetividade e sociedade. 

Nas relações intersubjetivas mediadas pelos signos e símbolos socioculturais 

nascem as representações e significações. Essas significações que se estabelecem no 

âmbito do desenvolvimento e formação do ser humano são essenciais para embasar as 

concepções de mundo, formular conceitos e ações e construir singularidades por meio da 

interação com a pluralidade social. 

A dialética subjetividade- sociedade está presente na constituição das identidades 

a partir das representações simbólicas. Conforme Woodward (2000, p.8) “Essas 

identidades adquirem sentido por meio da linguagem e dos sistemas simbólicos pelos 

quais elas são representadas”. 

Essa autora apresenta, ainda, uma discussão acerca do conceito de identidade 

estreitamente imbricado as concepções de diferença. Em primeiro lugar Woodward 

(2000) considera relevante entender a identidade na sua dimensão relacional, ou seja, 

como os contextos demarcam trajetórias, visões de mundo, modos de viver, apresentam 

similitudes e diversidades e expõe as identidades visíveis ou invisíveis em determinado 

âmbito histórico-social.  

Outro aspecto destacado pela autora é o papel da diferença como alicerce para os 

processos de diferenciação e identificação, para identificar um aluno com deficiência o 

diferenciamos dos alunos considerados normais a partir dos padrões socialemtne aceitos 

de normalidade. As identidades dos alunos com ou sem deficiência serão definidas a partir 

das diferenças sociais. 

A demarcação de identidades relaciona-se, ainda, a aspectos físicos e materiais até 

o corpo passa ser indicador de identidades, por exemplo, se uma pessoa tem uma tatuagem 

é percebida de forma diferente e outras ações serão julgadas a partir de um aspecto 

corporal no caso das pessoas com deficiência física a pessoas que se locomovem com 

cadeiras de rodas são consideradas incapazes de ter uma vida sexual normal, por exemplo, 

ter limitações para a locomoção não os impossibilita de vivenciar a sexualidade, contudo 

as diferenças no que o controle social definiu como “normal e saudável” passa a ser uma 

marca social diferenciadora. 
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Essas marcas sociais diferenciadoras são essenciais nos processos de identificação 

e diferenciação e podem interferir na inclusão ou exclusão de determinado grupo social. 

As pessoas com deficiência devido as especificidades de não ouvir, não enxergar, não 

andar, ter diferentes níveis cognitivos são diferenciadas e simbolicamente marcadas por 

estigmas e tidas, em geral, como incapazes de aprender, trabalhar e usufruir de seus 

direitos enquanto seres humanos. Essas diferenças simbólicas estão enraizadas nas 

concepções e atitudes excludentes geradoras de desvantagens sociais para os grupos 

marginalizados da sociedade.  

Para Bauman (2005, p.47) as pessoas marginalizadas são rejeitas e consideradas 

“lixo humano” nas palavras do autor: “(...) a produção de ‘pessoas rejeitadas’ se tornou 

um problema mundial. No presente estágio planetário, o ‘problema do capitalismo’, a 

disfunção mais gritante e potencialmente explosiva da economia capitalista, está 

mudando da exploração para a exclusão”. 

Na visão de Goffman(1989) essas marcas sociais diferenciadoras denominadas de 

estigma são demarcadores importantes nos processos de identificação das pessoas 

consideradas diferentes. Nos processos de socialização, ao se relacionar com pessoas 

estigmatizadas devido as deficiências, as relações são mediadas pelos discursos dos ditos 

normais. Esse discurso de normalidade interfere no nível interindividual e no nível 

intraindividual em relação à identidade dessas pessoas. As pessoas apreendem os sentidos 

de possuir um estigma e as retaliações sociais advindas dessa condição. 

Pensar a escola numa perspectiva inclusiva implica considerar as diversas 

concepções dos docentes acerca da deficiência e apreender os sentidos e significações de 

ser aluno com deficiência e de ser e tornar-se professor de alunos com deficiência no 

contexto do debate sobre os conceitos de ensino e aprendizagem. 

 Compreender essas concepções implica no entendimento dos processos de 

estigmatização, nos quais a deficiência aparece relacionada à anormalidade, à 

incapacidade seja ela física ou intelectual como um atributo que dificulta a socialização 

e a aprendizagem (GOFFMAN,1989). Na perspectiva de Glat (2004), essa estigmatização 

que rotula as pessoas com deficiência como inferiores dificulta os processos de inclusão. 

Segundo Magalhães (2011b) as experiências dos professores com alunos com 

deficiência são fatores que interferem na constituição de sua identidade profissional. 

Parece ser oportuno para pedagogos refletirem sobre a prática docente através do diálogo 

experiências e saberes da formação constrói e reconstrói sua identidade. 
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Nessa investigação e amparada em diversos estudos consideramos o pedagogo a 

partir da díade identitária professor-pessoa. O amálgama dessas duas dimensões interfere 

no processo de ser e tornar-se professor nas diferentes trajetórias e demandas profissionais 

que exigem constante formação. Tais demandas da atualidade imprimem ao trabalho do 

professor, múltiplas e complexas funções (GONÇALVEZ, 2000). 

Essa perspectiva de compreender a dimensão pessoal e profissional da docência 

aponta para a relevância de conhecer aspectos da vida desse professor, por exemplo, as 

motivações na escolha do curso de pedagogia e dentre as áreas de atuação no curso a 

motivação pela docência, pois suas trajetórias biográficas podem expressar vários 

aspectos em consonância com os aspectos observados no estudo de caso das práticas 

pedagógicas. Nas palavras de Goodson (2007, p.68) faz-se pertinente “juntar a dimensão 

pessoal a essa formulação é uma atitude desejável pelo facto de constituir a uma alusão à 

importância das perspectivas biográficas. Mas de novo, o aspecto pessoal apresenta-se 

irrevogavelmente associado à prática”. 

 

 

 

2.3 PEDAGOGOS E OS CICLOS DE VIDA PROFISSIONAL 

 

 

Nessa investigação utilizaremos os ciclos profissionais propostos por Huberman 

(1995) para analisar a constituição da identidade profissional do pedagogo ao longo de 

suas diversas experiências no ensinar e aprender, notadamente como as vivências 

pedagógicas com a escolarização do aluno com deficiência interfere nas concepções e 

práticas desse pedagogo. Partimos das contribuições teóricas de Huberman, contudo não 

consideramos um olhar linear para as fases ou ciclos propostos, pois a identidade 

profissional do pedagogo está marcada por autores que defendem a fluidez e a 

transitoriedade da identidade nas relações de poder implícitas a pós-modernidade 

(BAUMAN,2005; DUBAR,2005). 

É pertinente esclarecer a definição de ciclos profissionais utilizada nesse trabalho, 

estes referem-se à trajetória profissional e à carreira docente como formula Castro (2012, 

p.1): 

diferentes fases vividas pelo indivíduo no exercício de sua 

profissão, da entrada no mercado de trabalho até a aposentadoria. 

O desenvolvimento da carreira é uma experiência cumulativa, 

individual e com diferentes interfaces, onde os níveis de 

autonomia e responsabilidade profissional crescem na medida em 
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que a pessoa avança nos estudos e/ou adquire novas experiências. 

Os ciclos profissionais estão imbricados nos ciclos de vida do 

indivíduo, mas não são atrelados à faixa etária, pois, para além da 

idade, muitos aspectos marcam e influenciam esses ciclos.  

 

Assim, as características individuais, as oportunidades, os lugares, as condições 

do mercado de trabalho em diferentes épocas são determinantes dos ciclos profissionais, 

independentemente da idade da pessoa. Em Huberman (1995, p. 38) “a compreensão do 

percurso de uma pessoa numa determinada organização e a forma como as características 

dessa pessoa influenciam a organização e são, ao mesmo tempo, influenciadas por ela”. 

A carreira, assim, é pontuada por vários acontecimentos marcantes no caminho 

profissional docente:  

 (...) compreendendo arranques, descontinuidades e becos sem 

saída que possibilitam a mudança de percurso. Esses eventos na 

trajetória da vida do professor marcam mudanças de etapas, isto 

é, ocasionam períodos ou ciclos no desenvolvimento profissional 

(SOUZA, 2012, p. 23) 

 

A análise dos pedagogos nos diferentes ciclos de vida profissional pode 

possibilitar a compreensão de trajetos institucionais (nas escolas), alguns caminhos de 

desenvolvimento profissional e o próprio engajamento na profissão diante de novas 

demandas de trabalho e da constante necessidade de formação continuada. 

Dentre as novas demandas podemos citar a escolarização das pessoas com 

deficiência que anteriormente ocorria em contextos escolares segregados, ou seja, em 

instituições separadas para a educação dessas pessoas e contava com um professor 

especialista, hoje, com o imperativo do direito a escolarização do aluno com deficiência 

nos sistemas regulares de ensino, a responsabilidade educacional no ensino dos níveis 

infantil e fundamental recai sobre o pedagogo. A formação desse profissional 

denominado de generalista (nas instituições especiais o pedagogo responsável pela 

educação da pessoa com deficiência era denominado de especialista) exige o 

conhecimento específico das demandas e especificidades dos alunos independente da 

deficiência ou alguma necessidade educativa especial dos discentes (BUENO,2008). 

O parâmetro dos ciclos profissionais utilizado nessa investigação está centrado 

nos anos de experiência docente com alunos com deficiência e não unicamente nas outras 

experiências pedagógicas. Assim o desenvolvimento de uma carreira, como é o caso da 

pedagogia, pode ou não, ser linear a partir dos dados empíricos apresentados 



45 
 

posteriormente na seção Práticas e concepções das pedagogas nos desafios da educação 

inclusiva.  

Tais ciclos estão associados à constituição identitária dos profissionais da 

educação. A seguir uma descrição sumária das fases propostas por Huberman(1995). 

O início de qualquer profissão é um momento desafiador e corresponde a Fase 

inicial da docência. Quando esse caminho inicial é precedido por momentos de 

preparação e formação espera-se estar preparado para ser um profissional que 

corresponda às exigências e demandas do mercado de trabalho e das situações reais. No 

início da carreira profissional ser professor é estar em constantes momentos de surpresas 

e adaptação a realidade muitas vezes destoante dos pressupostos acadêmicos e do ideário 

do professor em formação. Tal realidade pode ocasionar o choque de transição na 

constituição da identidade profissional desse professor que outrora era estudante de um 

curso de licenciatura e torna-se o professor com todas as responsabilidades inerentes à 

função pedagógica. 

Essa fase ilustra a oscilação de momentos de realização profissional a partir das 

surpresas e descobertas e os momentos de possíveis frustrações advindos das primeiras 

tentativas de intervenção aos problemas concretos da sala de aula. Soma-se a essa 

oscilação a importância de explorar os caminhos para atuar profissionalmente como 

professor. 

A fase inicial da docência explicita uma dimensão relevante do fazer 

pedagógico: a premente necessidade de aprendizagem da docência no contato com as 

práticas pedagógicas reais. A aprendizagem da docência não se restringe a obtenção de 

títulos acadêmicos, mas essa formação inicial é um dos passos iniciais sendo pertinente 

atentar para as especificidades dos aspectos singulares dos primeiros contatos com a 

prática pedagógica. A partir da discussão dessa temática Mariano (2012, p. 91 e 92) 

advoga a aprendizagem da docência articulada às primeiras experiências docentes a partir 

da seguinte perspectiva:  

 

Verificamos assim as contradições que marcam a inserção do 

novato na docência: são atribuídas ao professor iniciante, quando 

ele não dispõe de experiência, as turmas e as situações mais 

complexas. (...) Estamos argumentando, com isso, que os 

professores iniciantes possuem, sim, necessidades específicas 

muito diferentes daqueles que ainda se encontram na formação 

inicial e, também, diferentes daqueles que já estão atuando na 

prática cotidiana.    
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Na pesquisa procuramos investigar as especificidades da fase inicial da docência 

quando os sujeitos vivenciaram suas primeiras experiências com alunos com deficiência 

nessa fase. Tentamos analisar de que maneira essas experiências podem afetam a 

constituição pessoal e profissional do pedagogo, as práticas pedagógicas e a perspectiva 

democrática de ensino e aprendizagem para todos. 

É preciso atentar para esses pedagogos e suas experiências inseridos em uma 

sociedade repleta de perspectivas homogeneizadoras na qual se concebe a diferença em 

uma conotação negativa e pejorativa. Tais perspectivas na diferença advinda da condição 

de deficiência podem de um lado afetar os sujeitos “diferentes”, por outro interferir nas 

concepções de deficiência, ensino e aprendizagem desses pedagogos docentes. 

Após o período inicial de descoberta, exploração e sobrevivência na profissão a 

segunda fase é a Estabilização. Esse momento de possível segurança na atuação 

profissional se relaciona a constituição e confirmação da identidade desse pedagogo 

enquanto professor capacitado e habilitado para a docência e situações escolares. 

Uma das características dessa fase é a autonomia docente, pois após provar a 

sobrevivências diante dos desafios no início da carreira, o pedagogo compreende seu 

pertencimento a determinado campo profissional e concomitantemente tem liberdade 

para tomar decisões e escolher diferentes estratégias e recursos (HUBERMAN, 1995) 

É pertinente analisar as influências das experiências pessoais e profissionais no 

desenvolvimento da docência. Huberman (1995) aponta a especificidade do ciclo 

profissional denominado fase da Diversificação. Na visão desse autor as trajetórias 

pessoais no âmbito da profissão são bastante divergentes, ou seja, as experiências 

individuais de cada professor interferem no posicionamento e na atuação desses 

profissionais. 

Esse arsenal de experiências permite ao docente selecionar e planejar diferentes 

recursos didático-pedagógicos, instrumentos de avaliação e redimensionar a relação 

professor-aluno e aluno-aluno. Essa diversificação conquistada ao longo dos anos pode 

descontruir ou reforçar posturas docentes alicerçadas na rigidez pedagógica. Nesse 

momento pode ocorrer uma conscientização da necessária articulação da sala de aula no 

contexto micro e da dimensão institucional em um contexto macro, pois uma vez 

estabilizados enquanto professores podem apoiar ou resistir às situações e problemas 

advindos da realidade do sistema educacional. 
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O ponto central dessa fase é o questionamento das práticas, seja pelas rotinas do 

cotidiano escolar, ou devido aos aspectos sentimentais como desencanto e/ou fracasso das 

experiências pedagógicas. Na definição de Huberman (1995) questionamento se refere às 

pessoas examinam o que terão feito da sua vida, face aos objetivos e ideias dos primeiros 

tempos, e em que encaram tanta a perspectiva de continuar o mesmo percurso como a de 

caminharem na incerteza e, sobretudo, na insegurança de um outro percurso. 

A quarta fase do ciclo de vida profissional na abordagem de Huberman (1995) é 

a denominada Pôr-se em Questão (entre os 15° - 25° anos de experiência) é caracterizada 

por sensação de monotonia devido a rotina da docência, sentimentos de crise e 

questionamentos referentes a atuação profissional visto que o indivíduo percebe que 

precisa fazer uma avaliação de sua carreira. O professor começa a questionar as diversas 

situações da sala de aula e como as práticas profissionais influenciam o exercício diário 

da profissão. 

A quinta fase Serenidade e Distanciamento Afetivo (25º- 35º ano) diz respeito 

aos comportamentos e sentimentos na profissão que expressam de um lado, serenidade 

no cotidiano escolar acompanhada de um certo conformismo de não rever sua prática 

profissional, por outro, lamenta a fase na qual teve engajamento ativo na resolução de 

problemas e desafios advindos da profissão. Essa fase pode estar relacionada ainda, ao 

choque de gerações diferentes nas relações escolares professor-aluno, o que pode 

interferir nos processos de ensino e aprendizagem.  

A última fase do ciclo de vida profissional docente é denominada de 

Desinvestimento com as seguintes características: planejamento da vida no momento da 

aposentadoria, expressa uma liberdade progressiva do exercício profissional, direciona o 

tempo a atividades pessoais pois percebe que o momento de “deixar” a profissão se 

aproxima. Huberman (1995) alerta que esse momento é decisivo para a reflexão sobre a 

realização ou não dos objetivos profissionais acarretando em alguns casos para uma 

sensação de dever cumprido, em outros para a desilusão de não ter alcançado com êxito 

seus ideias enquanto professores 
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3 CONCEPÇÕES DE ENSINO E APRENDIZAGEM: REBATIMENTOS NA 

ATUAÇÃO DO PEDAGOGO 

 

 

3.1 CONCEPÇÃO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

 

Os processos de ensino e aprendizagem podem ser considerados o núcleo da 

ação pedagógica. Subjaz a essa ação as concepções norteadoras das práticas educativas 

no âmbito escolar.  Pensar nas concepções dos pedagogos é compreender as teorias 

implícitas na formação inicial responsável pela discussão acerca da pluralidade de 

significações atribuídas ao ensinar e aprender na contemporaneidade. Os rebatimentos 

desses conceitos podem ser visualizados nas experiências práticas nos contextos escolares 

como alicerce dos planejamentos, currículos, atividades e avaliação. 

A complexidade do ensino, tarefa atribuída à ação do pedagogo, requer 

apropriação teórica do conhecimento a ser ensinado e sobre os aspectos didático-

metodológicos referentes. Contudo, ser pedagogo exige ainda do pedagogo o 

entendimento das concepções implícitas aos pressupostos de sua prática articulados às 

diversas áreas do conhecimento basilares para a formação pedagógica (LIMA, 2005).  

Na atualidade faz-se necessário considerar a formação do pedagogo atenta às 

nuances intrínsecas ao ser pedagogo, ou seja, a dimensão do ensino e das aprendizagens 

discentes. Os significados dessas dimensões na atuação do pedagogo são evidentes nos 

momentos de preparação acadêmica nas diferentes áreas do conhecimento que 

consubstanciam a formação dos educadores e posteriormente nas diversas práticas 

O foco do ofício docente e dos processos de ensino é a aprendizagem discente. 

A ênfase na aprendizagem dos alunos orienta o pedagogo a demostrar clareza na definição 

dos objetivos educacionais e caminhos metodológicos nas entrelinhas dos processos de 

ensino com vistas à promoção do desenvolvimento. No âmbito da formação do pedagogo 

é preciso compreender as ações pedagógicas relacionadas às diferentes realidades 

educativas e a heterogeneidade discente. O ensino enquanto ato intencional político, 

social e ideológico é marcado pelas relações de poder no seio das lutas de classes presente 

na nossa sociedade (PARO,2002) . Essas relações ganham corpo nas práticas pedagógicas 

visíveis na sala de aula, e exige dos profissionais de um lado considerar a escolarização a 

partir da dimensão da humanização e do outro a objetividade didático-pedagógica do 

ensinar e a premente busca dos seguintes esclarecimentos na atuação pedagógica: “o 

porquê fazer, o que e como fazer” na sala de aula (LIBÂNEO, 2005). 
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Essas dimensões do fazer pedagógico exigem uma compreensão da interface 

concepções e práticas pedagógicas na dinamicidade da relação teoria e prática no contexto 

escolar. As concepções docentes sobre o ensinar e aprender nos contextos de 

escolarização pode ser considerado lentes que podem ampliar a visão do pedagogo nas 

situações reais da escola (FONTANA; CRUZ, 1997). Nessa interface teoria e prática 

pedagógica concordamos com as autoras na seguinte perspectiva: 

 

Certamente o modo como o professor lida com a complexidade 

da prática é determinado pela compreensão que ele tem sobre ela, 

podendo essa compreensão ser instrumentalizada e mediada pela 

teoria. Nesse sentido, dizemos que o professor não aplica teorias, 

mas articula teoria e prática, à medida que seus conhecimentos 

teóricos o ajudam a compreender o que ocorre em sala de aula, 

marcando suas decisões e seus modos de agir (FONTANA; 

CRUZ, 1997, p. 70). 

 

Nesse trabalho discutimos a articulação das concepções de ensino e 

aprendizagem e as práticas pedagógicas observadas no contexto da escolarização de 

diversos alunos, inclusive com deficiência. Evidenciamos as concepções de ensino e 

aprendizagem como diretrizes para a atuação do pedagogo. É preciso compreender a 

constituição dessas concepções no percurso formativo no curso de pedagogia. Na 

formação inicial o estudo das abordagens da psicologia educacional pode possibilitar uma 

discussão profícua dos processos de ensino, aprendizagem e desenvolvimento como 

processos inerentes à socialização, humanização e desenvolvimento integral dos discentes 

(FONTANA; CRUZ,1997; COLL,1996). 

Diversas abordagens da psicologia educacional investigam a subjetividade 

humana e a relação do percurso de desenvolvimento, a função do ensino e o papel das 

aprendizagens nessa relação. Historicamente tais abordagens imprimem a pedagogia 

diferentes percepções de quem são docentes e discentes nas tramas da conjuntura escolar 

e consequente afetam as estratégias de ensino e as trajetórias de aprendizagens e 

construção de conhecimento (COLL, 1996). 

Apresentaremos algumas perspectivas da psicologia e suas influências nos 

processos de escolarização e na atuação dos pedagogos. Primeiramente uma vertente 

postula fundamentada em uma raiz racionalista as capacidades psicológicas como 

expressão de fatores predeterminados e, portanto nascemos com tendências a 

aprendizagem que devem ser aflorados no contexto escolar. O ensino nessa visão da 
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psicologia inatista-maturacionista é subordinado aos padrões de desenvolvimento e fica 

restrito às influências da escolarização e das expectativas fixadas para cada etapa de 

escolarização. A prática do pedagogo está pautada nas habilidades já consolidadas no 

nível de desenvolvimento cognitivo dos discentes (FONTANTA; CRUZ, 1997). 

Outra abordagem que se remete aos processos de escolarização é a dos 

pressupostos psicológicos do behaviorismo com base no empirismo. A aquisição do 

conhecimento nessa perspectiva advém das experiências e sensações como variáveis no 

comportamento humano. Quanto à escolarização nessa abordagem, evidencia-se o ensino 

e aprendizagem como expressões do comportamento submetidas ao controle e 

verificação. Portanto, o ponto-chave é o planejamento de técnicas de ensino passíveis de 

controlar e verificar de um lado aspectos do ensino e de outro os produtos da 

aprendizagem observáveis através das mudanças de comportamento a partir dos estímulos 

utilizados na sala de aula (HENKLAIN; CARMO, 2013). 

Essa abordagem considera o professor como organizador de métodos e técnicas 

e preza por sua aplicação na sala de aula como dimensão do ensino. Entende-se como 

aprendizagem as respostas dos discentes que evidenciam mudanças dos comportamentos 

de acordo com as proposições dos objetivos educacionais e sua materialização nas 

avaliações. 

Na pedagogia brasileira as concepções de ensino e aprendizagem pautadas na 

perspectiva do behaviorismo consubstanciaram o fenômeno conhecido na literatura como 

tecnicismo na educação ou pedagogia tecnicista. O foco na formação do pedagogo é a 

apropriação das técnicas e metodologias de ensino e deixando de lado a reflexão sobre os 

aportes teóricos implícitos as técnicas e norteadores das práticas escolares (SAVIANI, 

2008). 

A preocupação de Piaget (2009) de investigar os processos de desenvolvimento 

do sujeito epistêmico e universal possibilitam repensar a ação do sujeito cognoscente. A 

abordagem piagetiana concebe a construção do conhecimento a partir da interação da 

ação do sujeito e das influências do meio físico e social. Esses caminhos construtivos 

modificam as estruturas cognitivas e através desses processos os seres humanos 

aprendem. As ideias de Piaget trouxeram inúmeras implicações para a pedagogia 

brasileira principalmente no que diz respeito ao aluno como ser ativo no processo de 

construção de conhecimento. Ensinar, portanto, é uma tarefa de orientação desse sujeito 

e de contínua co-construção de saberes e consequentemente descontrói a visão do 

pedagogo enquanto transmissor ou detentor do conhecimento. Ser pedagogo é participar 
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ativamente dos processos de aprendizagem discente por meio dos direcionamentos 

pedagógicos na escola. 

A psicologia histórico-cultural representada pelos pressupostos de Vygtosky traz 

conceitos importantes para a compreensão da gênese social das capacidades e habilidades 

psicológicas. Nesse sentido os processos de ensino, aprendizagem e desenvolvimento 

humano são visualizados a partir da ótica social, histórica e cultural. A constituição desses 

processos é possível através da mediação com a utilização dos instrumentos e signos 

transformadores das relações humanas no plano físico e psicológico (PINO, 2005). 

Na investigação procuramos identificar como essas abordagens da psicologia 

educacional consubstanciam as concepções de tais docentes sobre ensino e aprendizagem. 

Partindo desse eixo é necessário refletir sobre relações escolares: professor-aluno e aluno-

aluno, o papel do planejamento e da adaptação de atividades. 

Elencamos o aporte teórico da psicologia sócio-histórica para uma reflexão mais 

aprofundada das temáticas supracitadas com vistas a ação pedagógica e na constante 

constituição de práticas pedagógicas significativas e considerar a relevância da formação 

inicial e continuada de professores alicerçada na articulação dos saberes teóricos e 

práticos. Estudar concepções e práticas é um convite à análise dos processos formativos 

como divisor de águas entre o dito e o feito na escola, entre os conceitos ensinados e os 

saberes apreendidos nas interações escolares. 

As relações escolares atribuem dinamicidade ao ensinar e aprender no âmbito da 

escolarização. É impossível falar de ensino e aprendizagem independente das interações 

dos alunos e professores. Essas interações são balizas que constituem o que é ensinar e 

aprender. Referente a essa perspectiva apresentamos a perspectiva de Tacca (2004, p. 

108) ao postular a interdependência e a dimensão formativa das relações professor e 

aluno: 

 

Nenhum dos dois cumprirá suas expectativas e objetivos se 

estiverem isolados, muito mais se estiverem em posições 

antagônicas. A realização de ambas só acontecerá se houver a 

disposição para o encontro, isto é, a perspectiva de criarem o 

“entre”. Somente por essa via ambos se assumem como pessoas 

plenas e responsáveis no momento de empreenderem as tarefas 

que lhe cabem. Se o professor não se coloca de maneira inteira no 

encontro com o aluno, e se este também não se mostra em sua 

inteireza, a relação não ocorre; o processo fica truncado, 

esvaziado, comprometido, não-realizado plenamente. Ao 

entrarem em relação, o espaço de ensino-aprendizagem torna-se 
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único, pois nasce do encontro de pessoas que criam, a partir de 

características próprias, o contexto relacional em que atuarão e 

que passa a ter, também, características próprias e diferenciadas 

de qualquer outro.  

 

A relação professor- aluno se constitui enquanto alicerce da escolarização, 

portanto interfere nos conteúdos ensinados e na assimilação de tais temáticas e nas 

diferentes posturas desses agentes nos contextos escolares. Compreendemos a postura 

ativa do discente e o docente e sua atuação pedagógica com a finalidade de mediar 

processos de formação do aluno nas diferentes dimensões seja cognitiva, emocional e 

social (CAVALCANTI, 2005). Nas palavras de Cavalcanti (2005, p.198) o processo de 

mediação tem como premissa fundamental: “favorecer/propiciar a inter-relação 

(encontro/confronto) entre sujeito (aluno) e o objeto de seu conhecimento (conteúdo 

escolar); nessa mediação, o saber do aluno é uma dimensão importante do seu processo 

de conhecimento (processo de ensino-aprendizagem)”. 

Os encontros e confrontos de saberes, advindos da concepção interacionista de 

construção do conhecimento, trazem novas implicações aos aspectos curriculares, pois 

ensinar é uma ação intencionada do pedagogo e precisa ser redimensionada a partir dos 

conhecimentos subjetivos e contextuais dos alunos. Portanto, aprender é um exercício 

dialético de construção e reconstrução dos conceitos espontâneos ligados as experiências 

e histórias de vida e aos conceitos científicos valorizados no currículo escolar. Desse 

entendimento subentende-se a escola como a instituição responsável pela mediação do 

contato dos discentes com os conteúdos científicos veiculados pelas disciplinas escolares 

(VYGOTSKY, 1998). 

Esse exercício de articulação do conhecimento científico e cotidiano nos leva a 

pensar acerca da seleção dos conteúdos hierarquizados nas propostas curriculares e impõe 

um determinado saber hegemônico em detrimento das diferentes expressões do 

conhecimento popular. Essa fragmentação do conhecimento como uma das características 

do currículo escolar traz à tona a divisão dos saberes possíveis para os alunos capazes e 

os incapazes. 

Quanto à interação, entendida como fator constituinte de subjetividades, as 

crianças nas experiências com seus pares entram em contato com aspectos emocionais e 

simbólicos (GONZÁLEZ-REY, 2004). As interações na escola produzem contextos de 

significação envolvendo o discente e o conhecimento através do diálogo intersubjetivo 

docente-discente e discente-discente. Nesse diálogo intersubjetivo ocorrem “atribuições 
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de significados eram feitas pelas crianças não de forma intencional, sendo construídas e 

comunicadas através dos gestos, do olhar, da postura corporal, do choro, dos sorrisos, das 

vocalizações e das emoções, na relação com o outro” (ROSSETTI-FERREIRA; 

AMORIM; OLIVEIRA, 2009). 

É preciso identificar as possíveis especificidades dessa relação professor e aluno 

quando um destes apresenta uma necessidade educacional especial advinda de situações 

de vulnerabilidade ou deficiência. 

Para além dos conhecimentos acerca dos aspectos didáticos e técnicos ligados a 

atuação docente, é imprescindível ao pedagogo compreender as características dos 

discentes e compreender a relevância da subjetividade nas relações escolares. Na escola 

não existe unicamente um professor aquele que ensina e o aluno o aprendiz, existe seres 

humanos com personalidades, motivações e formas de expressão diferenciadas em ação 

num contexto de reciprocidade e constituição de momentos de aprendizagem. 

Nas relações escolares entendemos o papel da mediação nos processos de ensino 

e aprendizagem. As concepções de ensino pautadas nesse princípio atribuem ao professor 

à tarefa de orientar e direcionar caminhos de imersão cultural e educacional no qual os 

discentes internalizam e constituem sentidos e significados sociais e acadêmicos. 

A mediação, na perspectiva vygotskyana, consiste em um elo entre o processo 

de ensino e aprendizagem. Esse elo nos remete ao entendimento dos processos de ensino 

e aprendizagem interligados por intermédios das apropriações culturais e linguísticas. 

Com relação à mediação pedagógica evidenciamos a ação de ensinar e aprender como 

fenômenos não coincidentes ou imediatos, ou seja, ao ensinar não necessariamente 

alguém aprende.  O conceito de mediação nos permite desconstruir a ideia de um 

professor transmissor de conteúdos e saberes valorizados socialmente. Temos um 

professor mediador, que opera com os instrumentos e signos da cultura, constituindo por 

meio da interação com os discentes espaços de ensino e aprendizagem significativos. 

A reflexão sobre os processos de ensino e aprendizagem nessa abordagem nos 

remete ao conceito essencial na constituição social e cognitiva dos discentes: o conceito 

de zona de desenvolvimento proximal. Vygotsky postula a relação desenvolvimento e 

aprendizagem de forma diferenciada no que diz respeito à escolarização e à função do 

professor nesse processo. 

Essa abordagem amplia a visão do professor, pois este não atua apenas no nível 

de desenvolvimento cognitivo do discente, mas planeja momentos de ensino capazes de 

atuar nas capacidades psicológicas em processo de aprendizagem prospectiva. Essa nova 
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visão dá um novo sentido ao ensino de alunos com deficiência. Nessa perspectiva é 

imprescindível ao docente compreender que ensinar não se restringe ao trabalho com 

habilidades já consolidadas ou com habilidades muito distantes das capacidades dos 

discentes. Esse é um dos desafios da prática pedagógica pautada na concepção de ensino 

vygotskyana, atuar nas zonas de desenvolvimento proximal (ZDPs) dos alunos, ou seja, 

nas ferramentas analíticas propulsoras de processos de ensino e aprendizagem. 

A aprendizagem está diretamente relacionada às diversas manifestações da 

participação dos alunos. Na perspectiva inclusiva, defende-se a garantia do acesso, 

permanência e participação do aluno com deficiência. O termo participação aparece no 

texto da Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência em 2006 

associado aos possíveis impedimentos advindos das relações sociais que se constituem 

barreiras para a participação das pessoas com deficiência. 

A participação na escola envolve diversos fatores como: interação do discente 

com os demais pares e o docente imersos num contexto específico - a instituição escolar. 

Magalhães (2011a) afirma a relevância do docente na escola inclusiva por construir 

momentos de diálogo para ouvir o aluno com deficiência, ou seja, a partir da comunicação 

com esse aluno o professor poderá encontrar formas de garantir não apenas a inserção 

física desse aluno. Todos os alunos, independente da presença de uma deficiência, 

precisam agir como indivíduos ativos nas atividades escolares. 

A dimensão da participação dos alunos com deficiência pode se expressar nos 

discursos e atitudes dos discentes como resposta às atividades e demandas do cotidiano e 

cultura escolar. Compreender a participação de todos os alunos, é uma das nuances do 

estudo das concepções e dos processos de ensino e aprendizagem na escola (ABE; 

ARAÚJO, 2010) 

 

 

3.2 ESTRATÉGIAS, CURRÍCULO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

 

As concepções de ensino podem direcionar a escolha das estratégias no âmbito 

das práticas pedagógicas. O entendimento do ensino como prática sócio-interacionista na 

perspectiva de Vygotsky ou Piaget exige do pedagogo estratégias coerentes com tal 

concepção, estratégias de ensino pautadas na participação ativa do discente e na 

responsabilidade discente na mediação dos saberes socialmente valorizadas com a 

finalidade de construir espaços de saber-fazer significativos nas práticas escolares. 
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Comumente a compreensão do termo estratégia está ligada aos métodos e 

recursos diversos utilizados na organização do processo de ensino.  A definição de 

estratégia presente nesse trabalho, fundamenta-se primeiramente na dimensão social, 

intrínseca ao ensino enquanto prática humana, histórica e cultural. Essa conceitualização 

está explícita nas palavras de Tacca (2008, p. 48):  

 

Em nossa proposta, estamos entendendo as estratégias 

pedagógicas acopladas, enraizadas e nitidamente implicadas com 

relações sociais estabelecidas. Nesse sentido, elas seriam recursos 

relacionais que orientam o professor na criação de canais 

dialógicos, tendo em vista adentrar o pensamento do aluno, suas 

emoções, conhecendo as interligações impostas pela unidade 

cognição-afeto. Nesse sentido, seriam recursos, principalmente 

pessoais, que implicam captar o outro, dispor-se a pensar com o 

outro para fazer gerar as significações da aprendizagem. 

 

As estratégias pedagógicas como alicerce do ensino nos processos de 

escolarização exigem do pedagogo o planejamento de atividades, recursos e métodos 

levando em consideração o sujeito, isto é, uma estratégia é selecionada a partir de quem 

é o discente - suas experiências, conhecimentos prévios e motivações. A partir dessa 

premissa, as significações sociais referentes a determinado conhecimento escolar 

norteiam o ensino. Nas relações escolares o ensino ocorre por meio de duas dimensões: 

dimensão pedagógica - referente à intencionalidade da ação; e na dimensão dialógica - a 

partir do estabelecimento do diálogo entre o professor-aluno e aluno-aluno, essa interação 

dialógica consubstancia a construção de aprendizagens. 

A partir dessas interações dialógicas no âmbito escolar e das mediações 

docentes, o planejamento pedagógico orienta a seleção e organização de estratégias de 

ensino ancoradas nas concepções e práticas docentes.  Segundo Santos e Santos (2007, p. 

2) as estratégias de ensino podem ser consideradas como aspecto “do planejamento, se 

considerarmos que o método utilizado pelo professor auxilia na sua caracterização 

enquanto docente e que sua concepção de método ou estratégia se reflete no seu 

comportamento docente na sala de aula”. Elencamos as estratégias de ensino como uma 

dimensão chave da constituição da prática e da identidade pedagógica docente. Nesse 

estudo apresentaremos as estratégias identificadas nas turmas observadas no âmbito da 

pesquisa. 

O debate acerca das estratégias de ensino condizentes com as concepções 

docentes traz à tona a análise e a reflexão das dimensões pedagógicas tais como: 
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planejamentos, os recursos metodológicos. Tais dimensões são essenciais na seleção de 

determinada ferramenta docente ao passo que conduz o professor a definição de caminhos 

para ensinar os conceitos privilegiados nos currículos escolares. 

Tais ferramentas docentes evidenciam essas concepções ou em contrapartida 

contradizem tais concepções explicitas pelos professores. Nas entrelinhas de uma prática 

existe um arcabouço teórico, o entendimento e os conceitos dos professores sobre o que 

é ensinar e aprender.  

Mudar a estrutura da escola, adquirir recursos didáticos modernos como as 

tecnologias da informação e comunicação é inútil se tal ação for desarticulada de 

finalidades mais amplas de ensinar de maneira lúdica e prazerosa. O professor necessita 

conceber sua atividade pedagógica enquanto mediadora das aprendizagens essenciais 

para a formação integral dos discentes. 

Analisar práticas e concepções é um momento de refletir sobre os avanços e 

recuos na escolarização de todos os alunos entre estes os discentes com deficiência por 

isso é preciso entender como os professores concebem e praticam uma escolarização que 

pretende ser inclusiva. 

Nessa perspectiva, o pedagogo a partir das diversas necessidades educacionais 

dos seus discentes precisa constantemente adaptar e flexibilizar atividades e planejar a 

utilização de diferentes metodologias. Essa reflexão do/no trabalho pedagógico é 

essencial para que os processos de ensino resultem na consolidação, significação social e 

acadêmica dos saberes construídos nos contextos escolares. 

Essa consolidação aliada à significação social das aprendizagens escolares 

precisa ser um dos objetivos da ação docente direcionada aos alunos com deficiência. É 

imprescindível compreender esses discentes como sujeitos das aprendizagens. É preciso 

ir além da socialização desses estudantes garantidas no acesso às matrículas e à 

permanência na sala de aula.  É responsabilidade da escola, enquanto instituição social, 

garantir o desenvolvimento integral do aluno com deficiência, ou seja, sinalizar também 

avanços no desenvolvimento cognitivo e acadêmico com suas aprendizagens essenciais, 

de um lado para a inclusão escolar e por outro para a inserção social. 

O ensino enquanto oportunidade democrática exige do professor repensar as 

estratégias e o currículo que as amparam.  Caso o pedagogo não compreenda a dimensão 

democrática do ensinar enquanto ato político temos delineado o seguinte cenário: “a 

escola resume seu papel a ensinar; se os alunos não aprendem, o problema é deles, de 
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suas famílias, de sua cultura diversa daquela tradicionalmente valorizada pela escola” 

(PIMENTA; LIMA, 2004, pg. 135) 

Os alunos e suas famílias não podem ser culpabilizados do fracasso escolar e 

suas implicações visíveis nos quadros de dificuldades de aprendizagem, repetência e 

evasão. É preciso conscientizar os professores do seu papel crucial: ensinar com vistas a 

possibilitar as diferentes expressões das aprendizagens discentes nos contextos escolares.   

Essa possibilidade de expressar as diferentes aprendizagens precisa começar nas 

concepções docentes sobre os conceitos de ensino e aprendizagem e ultrapassar o âmbito 

dos discursos e conceitos teóricos e ser materializadas nos percursos pedagógicos como 

o planejamento, currículo e avaliação. 

Os processos de ensino e aprendizagem estão inter-relacionados com as 

constituições de currículos. Na prospecção de construir uma escola na qual todos 

aprendam é preciso atentar para as especificidades de um currículo pautado nas 

singularidades dos discentes e nos diálogos interculturais ou seja dar vez e voz aos grupos 

marginalizados das versões do conhecimento socialmente valorizado. 

Portanto é preciso constituir diretrizes no currículo com vistas a direcionar os 

processos de ensino. Construir diretrizes é uma tarefa pedagógica que precisa articular as 

subjetividades discentes aos objetivos educacionais explícitos nos saberes veiculados pela 

escola.  Esses objetivos educacionais precisam alcançar os discentes com deficiência seja 

pela flexibilização ou adaptação do currículo. Esse entendimento da adaptação curricular 

centra-se no trabalho pedagógico das capacidades e habilidades dos alunos. O currículo 

não pode ser um aspecto de exclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais, 

mas precisa ser um norteador do ensino no contexto escolar e estabelecer objetivos 

educacionais diferenciados pautados na heterogeneidade discente.  

Pensar nos processos inclusivos é refletir sobre o lugar da heterogeneidade no 

currículo. O saber escolar expresso no currículo não pode impor apenas uma das nuances 

do conhecimento, mas precisa abrir uma perspectiva de respeito e construção coletiva de 

conhecimento articulada às dimensões culturais. 

A temática da escolarização de pessoas com deficiência é relevante nas obras de 

Vygotsky, entre 1925 e 1929. Compreender essa temática relaciona-se à discussão mais 

ampla da abordagem vygotskyana sobre o desenvolvimento psicológico humano. Tal 

temática é uma expressão das preocupações desse teórico com a produção do 

conhecimento científico e as mudanças sócio-políticas de seu tempo. No contexto pós-

revolução de 1917, muitas crianças estavam em situação de vulnerabilidade ou 
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deficiência, nesse momento Vygotsky começa a investigar o desenvolvimento 

psicológicos das pessoas com deficiência notadamente a partir de 1929, no qual ocorre a 

fundação do Instituto Experimental de Defectologia, centro de pesquisas para os 

pressupostos de Vygotsky (REGO, 2009). 

Na perspectiva de propor uma teoria geral do desenvolvimento humano 

Vygotsky dedica-se ao estudo do desenvolvimento psicológico das pessoas com 

deficiência. O pressuposto central da teoria é a gênese social das funções psicológicas 

denominadas de superiores11. Para o docente é imprescindível entender o 

desenvolvimento das funções psíquicas superiores, pois a função da escola é atuar no 

desenvolvimento de tais funções, ou seja, desenvolver a abstração, generalização, 

planejamento, memória voluntária e capacidade de planejamento. Através dos 

conhecimentos escolares sistematizados essas funções complexas se aperfeiçoam ao 

longo do desenvolvimento humano 

A abordagem de Vygotsky nos possibilita vislumbrar uma concepção social da 

deficiência, o que descontrói as concepções clinico-medicas nas quais se propõem seguir 

os padrões de normalidade. Portanto não valoriza a dimensão patologizante da 

deficiência, ou seja, fatores orgânicos e níveis, mas a dimensão qualitativa, ou seja, quais 

os processos de desenvolvimento psicológico de uma pessoa surda, cega ou deficiente 

intelectual (VYGOTSKY,1997). 

A concepção social da deficiência possibilita um novo olhar para os processos 

de ensino e aprendizagem das pessoas com deficiência. Vygtosky critica uma postura de 

segregação desses sujeitos, pois acreditava que o desenvolvimento da pessoa com 

deficiência tem aspectos comuns ao de uma outra pessoa. As especificidades dos sujeitos 

não seriam explicadas pela deficiência em si, mas a partir das interações sociais desses 

sujeitos. 

O autor não desconsiderava os aspectos orgânicos específicos da pessoa com 

deficiência. Desse entendimento compreende dois aspectos da deficiência: deficiência 

primária; referente a dimensão orgânica da deficiência, de deficiência secundária, que diz 

respeito aos aspectos psicossociais da deficiência. A deficiência secundária está 

interligada às ações mediadas socialmente. Muitas vezes, estas mediações estão pautadas 

                                                 
11 Segundo Oliveira (1997) as funções psicológicas superiores são aqueles que caracterizam o 

funcionamento psicológico tipicamente humano, como ações conscientemente controladas, atenção 

voluntária, memorização ativa, pensamento abstrato, comportamento intencional. Na abordagem de 

Vigotski os processos ligados ao aparato biológico como reflexos e reações automáticas constituem o que 

denominou de funções psicológicas elementares.   
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nas construções de sentidos e significados referentes aos padrões de normalidade da 

sociedade vigente. Essa visão de normalidade/anormalidade pode constituir barreiras 

físicas, educacionais e atitudinais na inserção social da pessoa com deficiência 

(VYGOTSKY,1995; VALDÉS,2002) 

Vygotsky (1997) fez críticas contundentes as estratégias de ensino que enfatizam 

as nuances concretas dos conceitos. Propostas educacionais baseados nas limitações 

cognitivas, físicas ou sensoriais podem restringir as capacidades de desenvolvimento e 

aprendizagem. Nas palavras de Nuernberg (2008, p.309): 

 

Cria-se, assim, um círculo vicioso no qual, ao não se acreditar na 

capacidade de aprender das pessoas com deficiência, não lhe são 

ofertadas condições para superarem suas dificuldades. Em 

conseqüência, elas ficam condenadas aos limites intelectuais 

inerentes à deficiência, tomados assim como fatos consumados e 

independentes das condições educacionais de que dispõem 

  

Essa concepção minimalista das condições de aprendizagem de uma  pessoa com 

deficiência pode acarretar na restrição de oportunidades educacionais. Essa restrição é 

visível na limitação de estratégias ou no empobrecimento curricular, levando a tais 

sujeitos a trilharem caminhos da não-aprendizagem (GARCIA, 2006). 

Vygotsky reafirma o potencial de desenvolvimento psicológico da pessoa com 

deficiência ao explicitar o conceito de compensação social. Essa compensação não é 

produto de um processo natural, mas constitui-se nas relações de mediação simbólica nas 

quais as especificidades orgânicas e funcionais da pessoa com deficiência podem seguir 

vias alternativas, por exemplo, a especificidade da pessoa cega a partir dos contextos de 

inserção social pode direcioná-la ao desenvolvimento da audição ou tato por exemplo. 

Faz parte das responsabilidades educacionais a constituição de estratégias nas quais haja 

a possibilidade de compensação social com vistas a apropriação simbólica indispensáveis 

para a inclusão social e educacional do discente com deficiência (VYGOTSKY, 1995; 

PADILHA, 2000). 

Os processos de ensino e aprendizagem da pessoa com deficiência na ótica 

vygotskyana apresentam uma dimensão prospectiva de desenvolvimento. Essa visão está 

explícita no conceito de Zona de desenvolvimento proximal. É preciso atentar para os 

processos de desenvolvimento e apropriação de conhecimentos possíveis a partir da 

mediação e da relação com o outro, sujeitos com e sem deficiência. O outro, seja esse 

deficiente ou não, como representante da cultura apresentam matéria primas para a 
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construção de sentidos e significados basilares para a constituição dos processos 

psicológicos superiores no plano intersubjetivo (PINO, 2005; PADILHA, 2000). 
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 4 PRÁTICAS E CONCEPÇÕES DE PEDAGOGAS NOS DESAFIOS DA 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA SALA DE AULA 

 

 

4.1 PREÂMBULO 

 

 

Apresentaremos a seguir os resultados da investigação: a contextualização da 

escola, o perfil dos sujeitos e dados advindos questionários, as categorias elencadas por 

meio da análise do conteúdo do Diário de Campo e das entrevistas. Organizamos as 

análises a partir dos ciclos de vida profissional em Huberman (1995) como exposto 

anteriormente e explicitamos as categorias definidas a partir do trabalho empírico. 

Cada categoria está apresentada com uma definição conceitual e, 

posteriormente, discutimos os resultados da pesquisa a partir dos dados empíricos. 

A escolha dos sujeitos da pesquisa a partir do tempo de experiência na docência 

nos direciona ao caminho de investigar concepções e práticas pedagógicas como 

dimensões da carreira profissional e da construção da identidade docente a partir da 

interface entre aspectos relacionais, contextuais e profissionais. Focamos as experiências 

das pedagogas com alunos com deficiência, bem como suas implicações nos conceitos, 

nas atuações e nos processos de constituição das identidades das pedagogas. 

As categorias relacionadas às concepções, práticas pedagógicas, formação e 

identidade do pedagogo foram elaboradas a partir da análise dos dados recolhidos por 

intermédio do questionário exploratório, registros das observações no Diário de Campo, 

análise documental e entrevistas. A perspectiva foi descrever os processos de ensinos e 

aprendizagem, analisar as experiências pedagógicas com alunos com deficiência bem 

como a constituição da identidade profissional a partir das experiências e dos processos 

formativos. 

Os dados dos diversos instrumentos convergiram para três categorias: Processos 

de Ensino, Processos de aprendizagem, Formação e Identidade do Pedagogo. 

Dessas 3 categorias fundamentais apresentaremos as possíveis especificidades 

ou similitudes da prática pedagógica nas diferentes fases da vida profissional. 

Inicialmente apresentamos um panorama da escola investigada. 
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4.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA ESCOLA LÓCUS DA INVESTIGAÇÃO EMPÍRICA 

 

 

A escola lócus da pesquisa empírica localiza-se no bairro periférico, com altos 

índices de criminalidade denominado Cidade da Esperança, zona oeste da cidade de 

Natal. A escola contempla turmas do primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental. É 

mantida por uma instituição filantrópica que presta assistência social e diversos 

atendimentos clínicos: odontologia, neurologia, fonoaudiologia, fisioterapia, 

atendimentos psicológicos e psicopedagógicos a pessoas com deficiência e a comunidade 

em geral. Possui reconhecimento no estado através do Certificado de Entidade 

Beneficente de Assistência Social.  

A instituição de apoio a pessoa com deficiência interligada a escola nasceu no 

dia 04 de abril de 1982, por meio do trabalho assistencialista. Quanto às propostas 

educacionais, a instituição direcionou o trabalho pedagógico específico para as crianças 

com deficiência, portanto foi inicialmente uma instituição especial. 

A Escola é mantida pela instituição e oferece os anos iniciais (de 1º ao 5º ano) 

do Ensino Fundamental. Segundo o Projeto Político Pedagógico - PPP, atualmente a 

escola quanto à escolarização da pessoa com deficiência tem como princípio “a 

perspectiva de educação inclusiva”. Anteriormente as atividades escolares ocorriam na 

instituição. Em 2005 a escola foi construída a partir da ajuda financeira de doações e 

recursos advindos do Consulado Japonês, e do governo Estado do Rio Grande do Norte. 

A princípio a escola foi uma instituição especial, ou seja, tinha como objetivo 

educar somente crianças com deficiência oferecendo educação infantil e ensino 

fundamental, contudo essas crianças tinham irmãos, familiares ou outras pessoas da 

comunidade que não eram deficientes e precisavam estar matriculados. Portanto, 

começou a oferecer um trabalho pedagógico para crianças com e sem deficiência. 

Quanto ao aspecto físico a escola possui seis salas de aula amplas com 

iluminação adequada (janela e lâmpadas), ventiladas (ventiladores acima do quadro), 

carteiras, quadro branco, 1 biblioteca, 1 sala de professores com banheiro, 1 sala de 

coordenação, 1 quadra, 1 refeitório, 1 cozinha, 2 banheiros adaptados para os alunos, 1 

almoxarifado e 1 banheiro para os funcionários. 
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No ano letivo de 2014 contemplou turmas de primeiro ao quinto ano do ensino 

fundamental I nos turnos matutino e vespertino e contou com 13 professores (10 

contratados e 3 estagiários) 2 coordenadoras pedagógicas, 1 secretária, 2 porteiros. 

A observação das práticas pedagógicas da escola compreende o período de 

fevereiro de 2014 a junho de 2014 em sete das dez turmas: 2 turmas do primeiro ano, 1 

turma do 2° ano, 2 turmas do 3° ano, 2 turmas do 5° ano. 

No Quadro 2, a seguir, apresentamos o número de alunos matriculados em cada 

turma: 

 

Quadro 2: Turmas e total de alunos 

TURMA ALUNOS 
ALUNOS COM 

DEFIÊNCIA 

1° ANO “A” e “B” 39 3 

2° ANO “A” e “B” 38 3 

3° ANO “A” “B” “C” 55 8 

4° ANO “A” e “B” 58 12 

5° ANO “A” e “B” 39 5 

TOTAL 229 31 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

A partir do número de alunos acima mencionado12, a escola conta com 

aproximadamente 14% de alunos com deficiência. Todas as turmas da escola têm alunos 

com deficiência o que denota as experiências dos docentes em relação ao trabalho 

pedagógico com o público alvo da educação especial. Quanto às deficiências, síndromes 

e transtornos temos os seguintes diagnósticos para os alunos contabilizados no quadro 

acima: síndrome de down, paralisia cerebral, baixa visão, autismo, síndrome de Turner, 

síndrome de Lenox Gestalt, hiperplasia Congênita, Transtorno do Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH).  

Após essa contextualização da escola e dos alunos explicitaremos o perfil dos 

pedagogos sujeitos da investigação. 

Nas propostas do PPP apresenta-se cada turma da escola será formada por no 

máximo 20 alunos, não podendo ultrapassar o número de 3 alunos com deficiência 

comprovados por laudo médico segundo recomendações da Política de Educação 

Especial da Rede Municipal de Ensino do Natal (colocar referência). 

                                                 
12 Os números mencionados referem-se aos dados cedidos pela secretaria e coordenação da escola. O 

quantitativo dos alunos com deficiência está pautado nos laudos médicos apresentados aos profissionais da 

escola na matrícula ou posteriormente anexados as fichas dos alunos. 
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A concepção de planejamento explícita no PPP: “uma ação ou forma de 

organização que permite refletir sobre os objetivos que se desejam alcançar e as maneiras 

mais adequadas à realidade do grupo, funcionando como a bússola do professor e da 

gestão dos processos da escola”. 

Quanto à dimensão do planejamento, a escola organiza momentos de reuniões 

coletivas das pedagogas docentes com as pedagogas coordenadoras para a discussão 

sobre as propostas que norteiam as atividades escolares a nível institucional e 

especificamente em cada turma a partir dos desafios das práticas de cada pedagoga. Nesse 

dia do planejamento coletivo as aulas terminam mais cedo (na metade do expediente). 

Além do momento coletivo, cada pedagoga docente tem um momento específico com a 

coordenadora para dialogar sobre as especificidades de cada prática, geralmente essa 

reunião com cada pedagoga individualmente ocorre no horário das aulas de educação 

física enquanto as turmas estão com a professora de educação física nas atividades da 

referida disciplina. 

A organização curricular explicita no PPP está em consonância com as diretrizes 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais envolvendo as seguintes dimensões no trabalho 

das disciplinas: linguística; ciências da natureza; raciocínio lógico-matemático; formação 

humana; diversidade de expressões artísticas. As interfaces dessas dimensões 

apresentam-se nas atividades escolares, na organização das disciplinas, dos conteúdos 

conceituais nas propostas de ensino, nas relações ensino e aprendizagem. É válido 

ressaltar que a escola não trabalha com livro didático para professores e alunos. As 

pedagogas trabalham com matérias didáticos diversos e projetos anuais e semestrais que 

culminam em eventos de exposição por meio de seminários, confecção de cartazes, 

maquetes e outras apresentações que envolvem os pais e toda a comunidade escolar. 

Segundo dados das entrevistas, a avaliação escolar é concebida como um 

processo contínuo e formativo a partir de registros dos processos de ensino e 

aprendizagem na escola por meio de relatórios individuais e através do arquivamento das 

atividades para as pedagogas visualizarem o desenvolvimento cognitivo dos discentes. A 

realização de atividades avaliativas em formato de prova é realizada apenas no último ano 

de escolaridade do Fundamental I, o quinto ano. Nos discursos das pedagogas que 

lecionam essas turmas é uma estratégia na qual os alunos tenham conhecimento de outros 

formativos avaliativos presentes nas outras instituições escolares. 
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A proposta curricular apenas cita as pessoas com deficiência, contudo não 

explicita como as especificidades dos discentes, público alvo da educação especial, serão 

consideradas na constituição dos currículos e momentos de avaliação da aprendizagem. 

 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS  

 

 

Com vistas a traçar o perfil dos sujeitos e selecionarmos as turmas a serem 

observadas aplicamos um questionário exploratório. No total, 10 pedagogas da escola 

responderam o questionário. A seguir (Quadro 3), temos um quadro síntese da faixa etária 

dos sujeitos: 

 

Quadro 3: Faixa etária das pedagogas  

Faixa etária 
Quantidade de 

pedagogas 

20-24 anos 2 

25-29 anos 4 

30-34 anos 2 

Acima de 35 anos 2 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

A partir do quadro percebemos uma variedade de faixas etárias e que a maioria 

dos sujeitos tem mais de 25 anos. Essa variedade etária possibilitou investigar pedagogos 

nos diferentes ciclos de vida profissional. 

Quanto ao estado civil 5 pedagogos são solteiras, 4 casadas e 1 divorciada. 

Quanto ao nível de escolaridade apresentaremos um quadro síntese (Quadro 4): 

 

Quadro 4: Nível de escolaridade das pedagogas 

Nível de escolaridade Quantidade 

Estudante de pedagogia 2 

Pedagogia completo 2 

Pedagogia e especialização completa 3 

Pedagogia e cursando especialização 3 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
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A partir do questionário respondido pelas pedagogas, as dez participantes13 da 

pesquisa foram interrogadas sobre o significado de ser pedagoga. Através da análise dos 

questionários inferimos as concepções das pedagogas (Quadro 5): 

 

Quadro 5: Significado de ser pedagoga 

Significado Resposta Sujeito 

Profissional responsável pelos 

processos de ensino e 

aprendizagem 

Ser pesquisador, que ensina e aprende, sempre 

fazendo descobertas que encantam e 

transformam a educação 

Maria 

Se permitir ensinar e aprender Lauane 

Profissional que articula teoria e 

prática 

É compartilhar experiências e transformar em 

conhecimento 
Edna 

São ações determinantes nas interações, os 

sentimentos e necessidades de ações de teoria 

e a prática 

Valéria 

Um profissional provido de muitos saberes 

que estabelece relações necessárias à prática 

pedagógica 

Carol 

Profissional com características 

emocionais relacionadas ao 

trabalho com a infância  

Ser pedagogo significa gostar de trabalhar 

com crianças, ser paciente e ter domínio de 

conteúdo 

Silvia 

Profissional que transpõe desafios Busca de caminhos para os desafios  Amanda 

Profissional que interfere no 

processo de desenvolvimento e 

construção do conhecimento 

Poder participar ativamente do crescimento do 

outro 
Marta 

Ser a possibilidade de mudança na vida de 

uma criança  
Juliana 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

Através do quadro identificamos diferentes concepções das pedagogas. A 

primeira “profissional responsável pelos processos de ensino e aprendizagem” diz 

respeito ao significado do ser pedagoga relacionada aos processos de ensino e 

aprendizagem. A identificação com a profissão está ligada ao ensinar e aprender como 

expressões da atuação pedagógica.  A concepção “profissional que articula teoria e 

prática” enfatiza a dimensão da experiência no exercício da profissão, ser pedagogo é 

expressar vivências que referenciam a construção de conhecimentos pedagógicos através 

da indissociabilidade teoria e prática na sala de aula. A faceta da intervenção pedagógica 

na constituição dos conhecimentos discentes e como fator relevante nos processos de 

desenvolvimento humano se apresenta na concepção “profissional que interfere no 

processo de desenvolvimento e construção do conhecimento”. A concepção “profissional 

com características emocionais relacionadas ao trabalho com a infância” evidencia um 

                                                 
13 Uma das pedagogas respondeu que “não sabia”, por isso não trabalhamos com sua resposta 

nos quadros de significados. 
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suposto perfil psicoemocional do pedagogo que trabalha com crianças. Por fim, na 

concepção “profissional que transpõe desafios” ser pedagoga é traçar estratégias para 

solucionar os possíveis dilemas da prática. 

Posteriormente, nas entrevistas retomamos as concepções sobre o significado do 

ser pedagogos e percebemos as nuances nos discursos das pedagogas a partir das 

diferentes experiências. A seguir algumas das respostas que ilustram essa concepção 

Os participantes da pesquisa são pedagogas nos diferentes ciclos de vida 

profissional propostos por Huberman (1995) e que atuam como docentes.  No quadro 

abaixo (Quadro 6) explicitamos, conforme dados dos questionários e entrevistas, os perfis 

dos participantes da pesquisa e podemos visualizar turmas, fases, formação e vínculos 

profissionais das pedagogas. 

 

Quadro 6: Turmas, fases, formação e vínculos profissionais das pedagogas 

Nome 

Fictício 
Turma Fase Formação Outros vínculos 

Mariana 
5° ano 

A In
ic

ia
l 

Pedagogia (Instituição pública 

federal) 

Professora de 

ensino fundamental 

vinculada ao 

Estado no turno 

vespertino 

Juliana 
2° ano 

B 

E
st

ab
il

iz
aç

ão
 

Pedagogia e especialização em 

psicopedagogia (instituição 

pública federal) 

Professora do 

munícipio de 

Parnamirim no 

turno matutino 

Marta 
3° ano 

B 

Pedagogia e os seguintes cursos 

de especialização: 

psicopedagogia, gestão, educação 

especial e inclusiva (instituição 

particular) 

Não possui outro 

vínculo 

Maria 
5° ano 

B 

Pedagogia e cursando 

especialização em gestão de 

processos educacionais 

(Instituição pública) 

Não possui outro 

vínculo 

Lauane 
1° ano 

A e B 

D
iv

er
si

fi
ca

çã
o

 Pedagogia (instituição privada), 

Especialização em Literatura 

(instituição pública) 

Trabalha os dois 

turnos na escola 

Amanda 
3° ano 

A e C 

Magistério (Fundação Bradesco), 

Pedagogia (instituição privada) e 

cursando especialização 

Trabalha os dois 

turnos na escola 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
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As pedagogas têm itinerários formativos e experiências profissionais diversas 

que podem à sua maneira interferir em suas práticas pedagógicas.  Com relação aos 

conhecimentos acerca da educação especial, na formação inicial em Pedagogia, todas as 

pedagogas estudaram uma disciplina voltada para a educação especial ou inclusiva. A 

pedagoga afirmou na entrevista que na formação do magistério não estudou disciplinas 

que discutiam os processos de escolarização de pessoas com deficiência e sua experiência 

como docente iniciaram-se pós-magistério (formação em nível médio com habilitação 

para o trabalho com professor) antes do curso de Pedagogia. 

Com relação às experiências de ensino das pedagogas direcionadas a alunos com 

deficiência explicitaremos no quadro abaixo (Quadro 7), os significados inferidos a partir 

da análise dos questionários: 

 

Quadro 7: Significados das experiências de ensino 

Significado Resposta Sujeito 

Aprofundamento do 

trabalho com a diversidade 

Trabalho com crianças com deficiência é o 

ponto de partida que aprofundar a diversidade e 

a comunidade escolar 

Valéria 

Desafios nas práticas 

pedagógicas 

Desafios e oportunidades a cada dia com cada 

aluno com e sem deficiência, ou seja, 

aprendizagem 

Lauane 

Primeira experiência enquanto pedagoga 

repleta de desafios, perdas e conquistas 
Juliana 

Aprendizagem profissional 

É um aprendizado constante e enriquecedor, 

proporciona o crescimento pessoal e 

profissional  

Carol 

Estou aprendiz na área das deficiências. 

Organizando minhas práticas  
Amanda 

Experiência rica para minha profissão onde 

pude crescer em estratégias que contribuíram 

para o desenvolvimento dos meus alunos e 

minha enquanto profissional  

Mariana 

Tempo muito rico de grandes e constantes 

aprendizagens, onde cresço como profissional e 

principalmente como ser humano 

Marta 

Reconhecimento das 

limitações e possibilidades 

Aprender e compreender as limitações dos 

outros, respeitando o limite e acreditando em 

todas as possibilidades dos sujeitos em suas 

capacidades, isso tenho como lição 

Edna 

Cada experiência com criança com deficiência 

é uma descoberta, pois todas têm suas 

especificidades 

Maria 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

Com base nas respostas podemos inferir que a descrição das experiências 

envolvendo alunos com deficiência possibilita diferentes significados nas concepções das 
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pedagogas. A primeira categoria refere-se à experiência como fator de aprofundamento 

no trabalho com a diversidade, ou seja, a diferenças visualizadas no trabalho pedagógico 

com pessoas com deficiência repercutem no entendimento da diversidade no contexto 

escolar.  

Com relação a segunda categoria, percebemos a experiência caracterizada como 

desafios a prática pedagógicas. As duas respostas remetem aos desafios referentes aos 

alunos com e sem deficiência como oportunidades de aprendizagem e o reconhecimento 

das lacunas no ensino de tais alunos. 

Na terceira categoria (essa conta com o maior número de respostas) a experiência 

é um fator relevante pois possibilita aprendizagem profissional, vivenciar práticas 

pedagógicas com alunos deficientes diz respeito a uma oportunidade de crescimento 

profissional, pois as pedagogas concebem essas experiências como divisor de águas para 

refletir e organizar as práticas e alavancar o desenvolvimento docente e discente. 

A última categoria diz respeito à experiência ao reconhecimento das limitações 

e possibilidades dos alunos com deficiência. Essa concepção apresenta um aspecto que 

pode minimizar o discente devido a condição de deficiência pois explicita reconhecer as 

limitações. Tal pressuposto pode dialogar com a ideia de Vygotsky (2010) acerca da 

deficiência primária e secundária, concebemos a partir desse teórico que as limitações se 

constituem nas relações sociais, ou seja, as situações escolares e as mediações docentes 

podem construir aspectos da deficiência secundária que reforçam as diferenças de tais 

sujeitos frente aos padrões de normalidade da sociedade. 

 
 

4.4 CONCEPÇÕES E PROCESSOS DE ENSINO  
 

 

A análise desta categoria nos impulsionou a discutir processos de ensino, relação 

professor-aluno e adaptação curricular como aspectos essenciais da ação pedagógica de 

ensinar. 

Inferimos a partir da entrevista com a docente de fase inicial uma perspectiva do 

ensino transmissivo, ou seja, uma concepção pautada na transferência de conhecimento. 

Compreende-se o professor como detentor de conhecimentos e o aluno receptor dos 

saberes enfatizados na escola (MOREIRA, 1999).  

A seguir, trechos da entrevista podem ilustrar esse princípio: 
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Ensinar é você transferir aquele conhecimento que você adquiriu 

você passar par ao outro não é você aplicar não é uma injeção que 

você chega lá e aplica, não é uma coisa que você chega e coloca 

na cabeça do aluno não. É você ter aquela paciência, ter aquele 

amor, aquela dedicação, né, aquele olhar para aquele aluno é 

transferir toda sua experiência do que você aprendeu e transferir 

para aquela criança de uma forma que ele possa ter essa 

aprendizagem significativa (ENTREVISTA COM A 

PEDAGOGA MARIANA). 

 

 

Houve ensino e houve aprendizagem, houve essa troca, eles 

aprenderem, assimilaram, guardaram e hoje isso se perpetua 

porque eles sabem, aprenderam no 3° ano14, facilitou para eles 

aqui no 5 ano. Então, isso é muito significativo, saber que você 

ensinou uma coisa, aquela criança aprendeu no foi só uma coisa 

ah eu ensinei por ensinar ele tipo n aprendeu ou na hora ele 

respondeu mas não estou nem aí se ele aprendeu (ENTREVISTA 

COM A PEDAGOGA MARIANA). 
 

Na explicitação da rotina escolar do quinto ano o discurso da pedagoga evidencia 

aspectos não observados na sala de aula. Mariana advoga uma proposta curricular 

interdisciplinar, contudo tal proposta não foi explícita nas observações das práticas 

pedagógicas. 

 

Já no 5 ano eu já faço de uma outra forma, se estou tratando um 

assunto de História, por exemplo, a chegada dos portugueses no 

Brasil. Então eu já trago um texto falando sobre as chegadas dos 

portugueses do Brasil porque a gente pode discutir a partir dessa 

leitura desse texto que eu estou trazendo, não que eu não estimule 

neles essa outra leitura. (...) E essa foi uma das minhas grandes 

dificuldades quando eu vim para o 5° ano, pois eu não tinha 

experiência nenhuma com séries finais, todas as minhas 

experiências foram com séries iniciais, a gente ter o cuidado e o 

compromisso de fazer essa interdisciplinaridade não trabalhar 

história solta, a geografia solta ciência solta, matemática, o 

português. A gente saber que a gente pode trabalhar a matemática 

dentro do português, o português dentro da matemática e fazer 

essa articulação, então assim é um compromisso maior que a 

gente tem. Também desenvolver nessas crianças o senso crítico, 

fazer eles saírem do senso comum, porque o senso comum eles já 

têm lá fora, a escola tem esse compromisso de trazer o senso 

crítico, né! Então nessa leitura e isso, a gente faz é uma leitura de 

                                                 
14 A pedagoga menciona o terceiro ano (pois a segunda turma na qual ela lecionou na escola foi 

o terceiro ano), alguns alunos foram seus alunos anteriormente no terceiro ano e no momento da pesquisa 

eram alunos novamente desta vez no quinto ano. 
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reflexão; de fazer eles refletirem criticamente aquele assunto 

(ENTREVISTA COM A PEDAGOGA MARIANA). 
 

A pedagoga faz menção de uma leitura crítica na introdução de um conteúdo 

escolar. Nos registros do Diário de Campo não identificamos uma leitura interdisciplinar. 

As leituras realizadas são relacionadas estritamente aos conhecimentos específicos das 

disciplinas amparadas no ensinar como transmissão dos conhecimentos. Nos seguintes 

trechos apresentaremos situações de introdução de um conteúdo: 

 

A pedagoga Mariana organiza o Datashow, o notebook e a caixa 

de som para preparar os vídeos para serem assistidos em sala. A 

pedagoga explica sobre a chegada dos portugueses no Brasil. Os 

alunos citam os nomes do território brasileiro, falam das caravelas 

e de Pedro Alvares Cabral comandante da expedição. A 

professora lê um texto sobre capitanias hereditárias (utilizando 

seu celular, ela justifica que por economia de papel ela não está 

imprimindo o planejamento). A professora passa 4 vídeos para os 

alunos sobre o Brasil Colônia enfatizando as capitanias 

hereditárias e as atividades econômicas de exploração realizadas 

no território brasileiro. Enquanto ia assistindo o vídeo, uma aluna 

estava lendo história em quadrinho e outros dois faziam avião de 

papel (DIÁRIO DE CAMPO N° 45, SALA DA PEDAGOGA 

MARIANA, 5° ANO). 

 

Mariana inicia a aula com a leitura compartilhada do Pequeno 

Príncipe com os alunos em roda. Depois escreve no quadro as 

multiplicações e divisões:  

a) 796x4 

b) 204x2 

c) 283x5 

d) 485x3 

e) 607x6 

f) 36/3 

g) 84/2    

h) 46/3  

i) 65/5  

j) 72/2 

A pedagoga convida os alunos que quiserem responder no 

quadro. Alguns alunos vão fazer os cálculos mas sentem muita 

dificuldade principalmente na divisão. Os alunos respondem da 

sua maneira, os outros colegas não participam da correção e 

quando eles erram a professora refaz a correção sem 

problematizar as dificuldades dos alunos na resolução das 

operações matemáticas (DIÁRIO DE CAMPO N° 45, SALA DA 

PEDAGOGA MARIANA, 5° ANO). 
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No primeiro excerto, o texto é lido como um momento introdutório dos vídeos, 

contudo não ocorreu durante a aula um momento de problematização acerca dos fatos 

históricos envolvendo a exploração e colonização do território brasileiro, no segundo 

momento a leitura inicial está relacionada à temática da escola - o Pequeno Príncipe, 

percebemos que a professora não fez a articulação da leitura com os conteúdos 

curriculares. 

A partir dos excertos do Diário e das entrevistas podem inferir uma concepção 

de ensino como transferência em consonância com as características de uma educação 

denominada de bancária (FREIRE, 1982), na qual a responsabilidade do docente é 

transmitir o conhecimento para os discentes. Contudo, a via da transmissão de 

conhecimento impossibilita a construção de aprendizagens significativas como o 

almejado pela pedagoga no seu discurso acerca da significação do ensino. 

A concepção de ensino presente no discurso da pedagoga remete à postura do 

professor e às críticas atuais acerca da pedagogia tradicional. No ideário pedagógico 

considera-se praticamente um “pecado” o professor declarar uma prática de inspiração 

tradicional expositiva com a finalidade de transmitir o saber socialmente valorizado e 

acumulado (CHARLOT,2013).  

As críticas acirradas à perspectiva de ensino tradicional emergem nos discursos 

dos docentes sob a alegação dos clichês da psicologia construtivista e sócio-construtivista. 

Embora a escolarização esteja pautada nas práticas tradicionais do ensino transmissivo 

alicerçado nos conteúdos exigidos nos processos avaliativos quantitativos, aos 

professores delega-se a responsabilidade da constituição de processos escolares no título 

de construtivistas. Essa dualidade de concepções, de um lado, práticas tradicionais, de 

outro, práticas pedagógicas construtivistas, explicita as contradições da educação escolar 

brasileira (CHARLOT, 2013). 

O ensinar é uma ação imersa nos contextos educacionais contraditórios o que 

implica na dinamicidade, negociações políticas e constante preparo teórico-metodológico 

na atuação do pedagogo na escola com vistas a abrir caminhos para as aprendizagens dos 

discentes. O preparo pedagógico diz respeito, ainda, à clareza das concepções de ensino 

e sua materialização nas práticas pedagógicas. 

Nas suas primeiras experiências profissionais, observamos que a pedagoga 

Mariana aparenta uma certa dificuldade de selecionar estratégias de ensino, visto que os 

primeiros contatos com os alunos trazem à tona a sensação de descoberta da docência, 

suas especificidades e dilemas vivenciados nas práticas pedagógicas. A constatação da 
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dificuldade de selecionar estratégias de ensino na fase inicial da docência na pesquisa 

empírica poderia estar ligada as características do professor no contexto dos novos 

desafios da profissão docente. 

Outro aspecto refere-se a uma possível “zona de conforto” na qual Mariana lança 

mão de formas cristalizadas de mediação pedagógica na qual a transmissão unilateral 

poderia evitar confrontos com os desafios peculiares a este período marcado por 

descobertas. 

Nas práticas investigadas da pedagoga soma-se a essa descoberta as primeiras 

experiências com os alunos com deficiência, bem como as possíveis demandas para o 

ensino e aprendizagem da heterogeneidade discente. A seguir explicitamos através da 

análise dos registros dos diários de campo e das entrevistas aspectos referentes ao eixo 

processos de ensino. 

Com relação às estratégias utilizadas pela pedagoga nos contextos observados, 

percebemos a tentativa de identificar os conhecimentos prévios dos alunos acerca do 

assunto proposto da língua portuguesa e, posteriormente, as explicações dos conteúdos a 

partir de definições e exemplos no quadro branco. Esse aspecto expositivo do ensino pode 

ser visualizado nos fragmentos a seguir: 

 

Ela pergunta inicialmente o que os alunos lembram do assunto, 

uma aluna diz que é quando uma palavra é grande (deu exemplo 

de palavras no aumentativo). A professora explica que sinônimos 

são palavras parecidas e dá exemplo; “O menino é lindo” é a 

mesma coisa de dizer “o menino é bonito”. Os antônimos são 

palavras contrárias e exemplifica: “O menino é magro”, “o 

menino é gordo”. Ela escreve a palavra sinônimos no quadro e 

escreve embaixo alegre e feliz, do outro lado escreve antônimo e 

embaixo escreve triste e alegre, cheio e vazio. Ela escreve no 

quadro as definições de sinônimo e antônimo para os alunos 

copiarem (DIÁRIO DE CAMPO N° 45, SALA DA PEDAGOGA 

MARIANA, 5° ANO). 
 

Podemos inferir que essa estratégia de ensino estava pautada na concepção 

transmissiva do ensino. A seleção de uma estratégia é fundamental nos processos de 

ensino, pois estas podem favorecer o dificultar os caminhos das aprendizagens discentes. 

A memorização da definição de sinônimo e antônimo e as frases desarticuladas de seus 

contextos para exemplificar a definição não colabora na construção dos sentidos e 

significados em situações reais de uso da língua (CERQUEIRA,2010).  

. 
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O primeiro passo do pedagogo ao planejar estratégias de ensino é conhecer seus 

alunos. A partir do conhecimento de quem é o aluno, o professor pode utilizar estratégias 

mais próximas dos contextos socioculturais criando assim uma ambiência propícia a 

aprendizagem.  

As estratégias de ensino explícitas nos planejamentos docentes e currículos 

possibilitam a organização de metodologias, recursos didáticos articulados aos diferentes 

conteúdos ensinados. Pensar a organização curricular nos processos de ensino de 

discentes com deficiência nos direciona à temática da adaptação e flexibilização dos 

currículos como aspecto essencial para que tais alunos tenham acesso ao saber escolar. 

As práticas pedagógicas precisam ancorar-se na ideia do aprender como um processo 

singular, todos os alunos podem aprender desde que o ensino esteja acessível ancorado 

na perspectiva da democratização (FREIRE,1982; COSTA,2012). 

O conteúdo sinônimos e antônimos foi trabalhado pela pedagoga investigada a 

partir de uma atividade diferenciada para os três alunos com deficiência intelectual de sua 

sala. Ao utilizar exemplos dos conceitos por meio das ilustrações, a professora expressa 

uma perspectiva de infantilização dos alunos com deficiência intelectual, no que tange ao 

entendimento dos alunos sobre a referida temática. Isto pôde ser observado no excerto do 

diário a seguir:  

 

A professora recorta e cola a folha de ofício nos cadernos. A 

professora pede que eles coloquem seus nomes (os alunos fazem 

escrita espontânea). A professora orienta os dois alunos. Na 

primeira questão os alunos deveriam pintar o vaso cheio de flores 

de azul e marcar com um X no vaso vazio. Na segunda questão 

deveriam pintar o menino alegre de vermelho e circular o menino 

triste (os dois alunos tiveram dificuldade de diferenciar o 

desenho, pois a diferença estava no traçado da boca e dificuldade 

de circular em volta do desenho. Na terceira questão os alunos 

tinham o desenho de um menino magro e um gordo. Aos 20 

minutos de aplicação da atividade a professora é interrompida por 

alguns alunos na hora da explicação e afirma que esse 

comportamento dificulta a explicação e a concentração dos 

alunos com deficiência (DIÁRIO DE CAMPO N° 45, SALA DA 

PEDAGOGA MARIANA, 5° ANO). 

 

Observamos, portanto a dicotomia de uma estratégia expositiva para os alunos 

sem deficiência, em contrapartida uma atividade ilustrada e direcionada aos três alunos 

com deficiência intelectual - esses discentes apresentam repetência escolar e estão 

matriculados no quinto ano pela segunda vez.  
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Identificamos a estratégia citada anteriormente também no ensino dos conteúdos 

de ciências. A professora utiliza novamente uma atividade diferente para trabalhar o 

conteúdo com os alunos. No episódio descrito abaixo percebemos a atividade 

descontextualizada do conteúdo ensinado para a turma: 

 

A professora propõe uma atividade diferenciada sobre as partes 

do corpo humano que ela trabalhou na aula passada com os outros 

alunos. A professora afirma que no dia anterior não teve tempo 

de realizar a atividade com os alunos com deficiência. Tinha duas 

ilustrações do corpo humano uma completa e outra ela recortou 

para os alunos identificarem e colarem em cima da ilustração do 

corpo completo. Jussara faz com o auxílio da professora, 

indicando onde colar as partes e repetindo os nomes das partes do 

corpo humano e depois a professora vai até a coordenação e pede 

para que eu olhe Leandro fazendo. Termina o horário (DIÁRIO 

DE CAMPO N° 47, SALA DA PEDAGOGA MARIANA, 5° 

ANO). 

 

A análise do episódio nos impulsiona à reflexão das finalidades pedagógicas da 

atividade proposta. O fato do aluno com deficiência realizar uma atividade ou a repetição 

das partes do corpo nas duas ilustrações não significa a construção conceitual do conteúdo 

corpo humano. Alguns exemplos de adaptação das atividades podem encaminhar o 

pedagogo ao empobrecimento e à concepção de um ensino diferente para a construção de 

sentidos e significados. 

Além das dimensões didático-pedagógicas no alicerce dos processos de ensino 

enfatizamos a relação professor-aluno. A postura do professor ao mediar as interações 

dos alunos no contexto escolar se constitui fator essencial na assimilação de atitudes 

enfatizando o respeito, socialização e aprendizagem discente. 

Nos processos de ensino homogeneizadores, a visibilidade do diferente é 

questionável, aos alunos são impostos a adequação de padrões de comportamentos e 

estilos de aprendizagem. No trecho abaixo apresentamos alguns excertos de aspectos da 

relação professor-alunos:  

 

A professora interrompe a leitura para chamar atenção de alguns 

alunos que conversavam baixinho. Ao retornar a leitura mostra as 

ilustrações diretamente ao aluno com Síndrome de Down 

(Wagner) mas ele colou a mão no rosto e baixou a cabeça. Depois 

desse momento enquanto copiam e fazem a atividade os alunos 

conversam muito e alguns alunos se desentenderam. A professora 

chama atenção alterando a voz para que os alunos se comportem. 
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Pede que os alunos mostrem que são educados. A professora abre 

a porta e ameaça aos alunos, caso não se comportem de maneira 

adequado, saíram da sala (DIÁRIO DE CAMPO N° 47, SALA 

DA PEDAGOGA MARIANA, 5° ANO). 

 

Inferimos a partir do excerto que as interações docente-discentes nos casos 

observados, por vezes pode caracterizar-se como conflituosa à medida em que a cobrança 

da disciplina na sala de aula seria a condição para motivar a atenção e participação dos 

alunos. A partir desse contexto, ensinar, se refere à ação docente de inibir 

comportamentos indesejáveis e motivar ações corretas dos alunos com vistas à 

demonstração de atitudes provando que os alunos “são educados”. É válido ressaltar que 

essa cobrança aplica-se inclusive aos alunos com deficiência, demonstrando os limites 

como aspectos positivos no comportamento dos alunos nos contextos escolares.  

As pedagogas classificadas na fase ou ciclo profissional denominado de 

estabilização atuam nas seguintes turmas: 2° ano “B” - professora Juliana; 3° ano “B” - 

professora Marta; e 5° ano “B” - professora Maria. 

Antes de falarmos sobre os aspectos das práticas dessas diferentes turmas vamos 

dialogar com as concepções das pedagogas sobre o que é ensinar. No discurso das três 

pedagogas encontramos perspectivas semelhantes sobre a concepção de ensino. Ensinar 

diz respeito à possibilidade, a partir da ação docente, de direcionar processos de 

construção de conhecimento. Nas falas, o desenvolvimento desses processos depende das 

relações professor-aluno bem como das condições socioculturais dos alunos, estas 

consideradas ponto de partida para o ensino escolar. Abaixo, apresentamos três excertos 

das entrevistas com as pedagogas: 

 

 O ensinar e o aprender andam juntos; eu acho que é trazer 

conhecimento é tirar essas crianças daquele meio que ela vive e 

trazer outras coisas, existe outro mundo além da rua onde moro 

além da casa que eu moro. Esse ano geralmente a turma do 1° e 

2° ano são as turmas das descobertas professora, isso é o planeta 

terra! Então [...] é você possibilitar mudanças, trazer 

conhecimentos, é você possibilitar mudanças dessas crianças de 

vida, de conhecimento, intelectual então acho eu que ensinar é 

possibilitar novos conhecimentos (ENTREVISTA COM A 

PEDAGOGA JULIANA). 

 

É justamente essa troca, respeitar o que o aluno nos traz, não 

impor o que eu quero um dia uma pessoa chegou até essa classe 

e disse que queria ver o planejamento, e eu disse que eu estava 

fazendo por que na segunda-feira eu fui fazendo essas trocas com 
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eles, eu acho que ensino é muito isso, essa troca de 

conhecimentos, essa troca de experiências (ENTREVISTA COM 

A PEDAGOGA MARTA). 

 

Eu gosto muito de usar Paulo Freire, pois essa frase ficou 

memorizada na minha mente e assim eu acho que isso é a 

essência: ‘ensinar não é apenas transferir o conhecimento mas 

criar possiblidades para que eles aconteçam’. Então eu acho que 

é justamente isso, trazer o mundo pra dentro da escola, criando 

possiblidade através das possiblidades que eles trazem, e a partir 

daí é que a gente constrói na verdade. Ensinar é realmente 

construir conhecimento não só você trazer, eu sempre gosto de 

perguntar a eles o que eles conhecem por tal assunto, vocês já 

viram falar sobre tal palavra que aí no caso é o conhecimento 

prévio deles a gente pode aumentar esse conhecimento, mas não 

inserir vamos dizer assim (ENTREVISTA COM A PEDAGOGA 

MARIA). 

 

O primeiro excerto evidencia a tarefa de ensinar referente às descobertas das 

crianças nos primeiros anos do ensino fundamental somadas às possibilidades de 

ultrapassar os conhecimentos atuais ao perceber um novo mundo através dos processos 

de escolarização.  

No segundo excerto, a concepção de ensino parte das relações dialógicas do 

docente e discente enquanto constitutivas de influências mútuas consequentemente 

interfere na constituição do ofício pedagógico de ensinar aos alunos. Essa discussão 

remete ao desafio de negociar a partir dos conhecimentos e demandas dos alunos 

descontruindo as perspectivas da imposição de conteúdos escolares desconexos das 

realidades discentes. 

O terceiro discurso evidencia os conhecimentos prévios dos alunos como 

possiblidade para o docente planejar caminhos pedagógicas para além da transmissão do 

saber amparada nos pressupostos de Freire (1982) ensinar é construir conhecimento 

coletivamente com os alunos constituindo diversas significações e leituras de mundo o 

que a professora denomina de “trazer o mundo para a escola”. 

Analisaremos as especificidades das práticas dessas pedagogas articuladas aos 

objetivos educacionais de cada etapa de escolarização, já que o nosso foco é o estudo dos 

processos de ensino e aprendizagem e esses estão interligados à organização atual da 

escola em etapas. No segundo ano do ensino fundamental, a temática central das 

propostas pedagógicas é o prosseguimento dos conhecimentos referentes aos processos 

de alfabetização e letramento, por isso, umas das responsabilidades pedagógicas do 

docente consiste no planejamento de estratégias diversificadas com o intuito de 
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sistematização das funções sociais da leitura, escrita e os conhecimentos matemáticos. 

Nas práticas pedagógicas investigadas na turma do segundo ano, da professora Juliana, 

apresentamos a seguir algumas estratégias: 

 

A professora Juliana pede para os alunos cantarem a música 

trabalhada na aula anterior (cartaz construído coletivamente na 

aula anterior com a letra da música “Todo mundo tem um nome”). 

Ela canta uma vez com os alunos, traz a letra da música e começa 

a discutir sobre letras maiúsculas e minúsculas e explica algumas 

regras da utilização como nomes próprios (DIÁRIO DE CAMPO 

N° 22, SALA DA PEDAGOGA JULIANA, 2° ANO). 

 

No ensino de conhecimentos linguísticos, a professora parte de uma estratégia 

diferenciada - a música. Da estratégia derivam diversas atividades de escrita e leitura, por 

exemplo, a escrita coletiva da letra sempre questiona os alunos a pensar a relação 

grafema-fonema e explicita algumas regras gramaticais e ortográficas da língua 

portuguesa. Nas práticas registradas nessa turma a professora reitera a diversificação de 

estratégias, metodologias e recursos didáticos pedagógicas no ofício docente de encantar 

as crianças no contato com o saber escolar a partir de estratégias lúdicas. 

A contação de histórias é uma das estratégias apontadas na literatura científica 

(ZILBERMAN, 1985; AMARILHA,1997; MAYA,2011;) no ensino de conhecimentos 

linguísticos (AMARILHA,1997). O momento de contar histórias desenvolve nas crianças 

habilidades cognitivas bem como a transição do mundo ficcional; imaginário e real, suas 

inúmeras relações semânticas e simbólicas (BETTELHEIM; ZELAN1984). A professora 

evidenciou na entrevista a intencionalidade da contação de história a partir da leitura de 

livros infantis com a finalidade de motivar as práticas de leitura nos alunos que em grande 

parte estão iniciando as leituras. Na entrevista a professora Juliana explicita a utilização 

dessa estratégia para motivar seus alunos e lhes apresentar a dimensão social da leitura e 

escrita, abaixo apresentamos essa ideia no discurso da docente: 

 

Nas minhas turmas a coordenadora sempre diz q vê esse 

encantamento pelos livros na sala porque a comunidade que eu 

trabalho tanto aqui como no município são comunidades carentes. 

Eu tenho famílias que não tem instrução, não incentivam, então 

assim ou eu faço esse trabalho de encantar, de ler todos os dias, 

que eles vejam: ah é legal fazer essa leitura, é legal ter esse 

momento então assim, o respeito pelos livros. É possibilitar isso, 

eu penso muito assim: o meu exemplo eles vão seguir, então 

assim eu sou o exemplo (ENTREVISTA COM A PEDAGOGA 

JULIANA). 
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Nesse excerto da entrevista percebemos a relevância da leitura na sala de aula e 

na figura do professor enquanto um sujeito de responsabilidades pedagógicas e 

organizador de situações de ensino. Contudo, ser pedagogo envolve outras atribuições 

além das pedagógicas, entre elas, o papel crucial na dimensão formativa das identidades 

dos alunos, pois essa pedagoga ressalta a influência do seu exemplo como leitora para os 

alunos em processo de aprendizagem da leitura. 

No diário de campo da pesquisa registramos alguns momentos pedagógicos no 

qual a professora contou ou leu histórias. A observação ratifica a finalidade da leitura na 

sala de aula como um momento de prazer e motivação, no qual as crianças demonstraram 

interesse e surpresa na narrativa literária: 

 

Na roda a professora mostra aos alunos a capa de um livro com a 

ilustração de uma abelha e pergunta o que os alunos acham que 

vai acontecer na história. Alguns alunos comentam que a história 

é sobre uma abelha que está voando sorridente. A professora lê o 

título da história “A surpresa da Joaninha”, a professora faz a 

leitura com vozes diferentes nos personagens e os alunos ouvem 

atentamente com ar de riso na mudança de voz (DIÁRIO DE 

CAMPO N° 30, SALA DA PEDAGOGA JULIANA, 2° ANO). 

 

Quanto às outras áreas do conhecimento nas práticas pedagógicas, 

explicitaremos algumas estratégias para o ensino de geografia especificamente o trabalho 

com o conceito de moradia. No seguinte relato descrevemos os caminhos trilhados pela 

professora com o intuito de questionar os conhecimentos prévios das crianças sobre casa 

e apresentar as crianças diferentes exemplos de moradia:  

 

A professora leva os alunos à biblioteca e depois de organizar os 

materiais pergunta-os: Quais as características de uma casa? E os 

alunos falam o que eles entendem por moradia a partir das suas 

vivências e depois assistem um pequeno vídeo sobre os diferentes 

tipos de moradia e escutam a música de Vinicius de Morais. 

Enquanto assistia a professora, lia o texto do vídeo e explicava os 

diferentes tipos de casa (casas de madeira, tendas, iglus, 

apartamentos) e apresenta os principais cômodos de uma casa. 

Depois retornam a sala e a professora entrega folhas de ofício para 

os alunos fazerem uma dobradura com formato de uma casa. A 

professora ensina a todos como dobrar o papel e vai à mesa dos 

alunos que tem dificuldade para ajudá-los. Depois de realizarem 

a dobradura a professora pede que os alunos desenhem a porta, 

janela e coloquem o número com lápis hidrocor e escrevam seus 
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nomes atrás da casa (DIÁRIO DE CAMPO N° 22, SALA DA 

PEDAGOGA JULIANA, 2° ANO). 

 

No exemplo acima citado, diferentes estratégias de ensino são utilizadas no 

ensino do conteúdo moradia. A professora procura relacionar os saberes contextuais dos 

discentes e o conteúdo específico da geografia, portanto recursos didáticos- pedagógicos 

como vídeo e a dobraduras podem enfatizar o aspecto concreto e facilitar o 

desenvolvimento de conceitos abstratos (FREITAS, 2008). 

No contexto investigado trabalhar com as outras áreas do conhecimento é uma 

oportunidade de prosseguir com atividades de leitura, escrita e interpretação textual, 

portanto em algumas situações de observação é visível uma postura pedagógica 

interdisciplinar. No excerto abaixo percebemos o diálogo do conteúdo de geografia 

“casa” com os saberes da linguagem a partir da utilização do poema de Vinícius de 

Morais:  

 

A professora pede aos alunos os cadernos para a colagem da 

atividade. A atividade é em folha de ofício com o poema “A casa” 

de Vinícius de Morais”. De um lado da folha tinha o poema 

completo e do outro tinha o texto do poema com lacunas para os 

alunos completarem com algumas palavras. Ela explica a 

atividade, diz aos alunos que um poema é um pequeno texto que 

pode ter rima ou não e canta com os alunos a música “A casa” e 

depois lê vagarosamente a letra. Alguns alunos acompanharam a 

leitura, os outros que não acompanharam a leitura a professora os 

orientou para numerar as linhas e indicar com o lápis para ir 

identificando as palavras. A professora lê novamente (DIÁRIO 

DE CAMPO N° 32, SALA DA PEDAGOGA JULIANA, 2° 

ANO). 

 

 

No caso da matemática visualizar a dimensão social dos números é peça-chave 

para as aprendizagens escolares (FABRÍCIO,2006). Estudar os números dissociados 

dessa dimensão se constitui como entrave para o processo de escolarização. Na estratégia 

identificada no campo da pesquisa o conteúdo da matemática (escrita do número por 

extenso) foi abordado a partir da relevância dois números no dia-a-dia dos alunos. 

 

Na roda inicial a professora fala sobre a importância dos números 

para vermos as horas, dinheiro, nas páginas, nos sapatos, roupas, 

telefone e faz referência ao cartaz construído a partir da pesquisa 

dos alunos com recorte e colagem sobre os números no cotidiano. 

Posteriormente ela pega um papel madeira e chama os alunos para 
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escreverem o numeral e o nome deste por extenso. A professora 

auxilia e os alunos ajudam quando os colegas estão em dúvida 

sobre como escrever o nome por extenso (DIÁRIO DE CAMPO 

N°23, SALA DA PEDAGOGA JULIANA, 2° ANO). 

 

A compreensão da linguagem numérica exige várias estratégias. No exemplo 

acima os recursos de ensinar os números parte da significação social dos números e sua 

utilização prática no cotidiano. Já, no exemplo abaixo, o ensino do conceito matemático 

par e ímpar, evidenciamos a atividade concreta com tampinhas plásticas de refrigerante 

como estratégia de ensino do conhecimento matemático: 

 

Os alunos estão sentados na roda com 2 pares de tampas de 

garrafas e várias tampas de garrafas no meio da roda. Depois a 

professora pede que os alunos peguem 7 tampas e façam grupos 

de 2. Os alunos formam 3 grupos de 2 tampinhas e dizem que está 

faltando 1. A professora diz que quando sobra uma tampinha 

significa que o número é ímpar, pois esse número não tem um 

coleguinha (DIÁRIO DE CAMPO N° 41, SALA DA 

PEDAGOGA JULIANA, 2° ANO). 

 

Na estratégia identificada, os alunos constroem os conceitos a partir da atividade 

prática e da intervenção pedagógica. À medida que os elaboravam os agrupamentos a 

professora questionava se a quantidade proposta de tampinhas de garrafas não formava 

agrupamentos de dois se seria par ou ímpar. Na realização da atividade os alunos 

expressavam interesse na descoberta da classificação do número par ou ímpar. A 

estratégia e a atividade proposta no ensino da matemática estão em consonância com os 

princípios propostos por Muniz (2008, p.151): 

 

Pensando assim, deve o professor na sua prática docente planejar 

as situações que possibilitem ao educando a construção do 

conhecimento matemático. Propor situações-problema deve 

significar a oferta de situações de desafio, desafio gerador de 

desestabilização afetiva e cognitiva fazendo com que a criança se 

lance à aventura de superação da dificuldade proposta pelo 

educador, e, assim, realizando atividades matemáticas. 

 

Durante a entrevista, a professora explicita a diversificação didático-pedagógica, 

elemento inerente aos processos de ensino. Tal diversificação teve como ponto chave 

despertar o interesse das crianças enquanto agentes ativos na construção de 

conhecimentos. Nas palavras da professora: 
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Eu tento diversificar o que eu posso, nós não temos tantos 

recursos aqui na instituição, mas o que dá para usar a gente usa: é 

tampinha, é o material dourado, é uma dobradura é um filme, é 

uma música, uma aula quando dá para sair da escola nós fazemos. 

No que eu posso mexer com eles, eu mexo, até acho já mexi mais 

em outras épocas. Esse ano (lá vem minha cobrança) eu acho que 

ainda tenho alguns pontos a acertar, mas assim eu tento trazer 

coisas para eles verem a beleza: “- eu gosto de ir pra essa escola, 

a escola é boa, a escola é legal”. Tem dia que a atividade é 

individual, tem dia que é em grupo, porque tudo isso também 

mexe com eles, né! “- Ah, vamos fazer uma lista de palavras! Ah, 

vamos brincar! Vamos brincar de forca”. Pois assim eles vão 

fazendo as tarefas e às vezes nem percebem (ENTREVISTA 

COM A PEDAGOGA JULIANA). 

 

Na concepção dessa pedagoga é essencial planejar diferentes atividades nas 

quais os alunos expressem os processos de apropriação do conhecimento escolar. No 

momento da entrevista, a professora expressa a necessidade de rever aspectos do 

planejamento, das estratégias e práticas pedagógicas, para criar um ambiente facilitador 

de ensino e aprendizagem.  

Na turma do segundo ano, a professora propõe ao aluno com deficiência uma 

atividade diferenciada. Essa atividade se articulava com a atividade dos demais, pois 

ambas partiam das fantasias que as crianças utilizariam em um baile na escola. Trazemos 

essa situação para exemplificar a adaptação curricular presente na realidade observada: 

 

No segundo momento da aula a atividade de Eudes foi 

diferenciada: no caderno a professora escreveu as palavras 

palhaço, índio e bruxa e destacou as letras P, I, B e o aluno 

identifica essas letras em um caça-letras que a professora fez no 

caderno e o aluno pinta a letra (DIÁRIO DE CAMPO N° 09, 

SALA DA PEDAGOGA JULIANA, 2° ANO). 

 

A professora faz uma atividade diferenciada para Eudes: a letra A 

(forma bastão e tamanho grande) em uma folha de ofício com a 

ilustração de uma abelha e recortou papéis para que ele colasse na 

letra e o estimulou a falar a letra “a” e ele repetia a letra copiou 

seu nome na folha e pediu para que ele copiasse o nome embaixo 

(a realização da atividade com esse aluno durou cerca de 10 

minutos) (DIÁRIO DE CAMPO N° 17, SALA DA PEDAGOGA 

JULIANA, 2° ANO). 

 

Os dois registros acima apresentam situações nas quais a professora propõe 

atividades diferenciadas aos alunos com deficiência na turma do segundo ano. As 

adaptações nas atividades no contexto pedagógico investigado podem possibilitar o 



83 
 

envolvimento dos alunos por meio de diferentes níveis de complexidade e objetivos 

específicos relacionados à temática do planejamento geral. Portanto a docente seleciona 

a temática do planejamento geral da turma e relacionada a essa temática precisar pensar 

atividades diversificadas quanto aos níveis de dificuldade, objetivos e que possibilitem 

diferentes expressões da aprendizagem. 

Tal entendimento está explícito na entrevista, pois na concepção da professora a 

clareza dos objetivos educacionais direciona o planejamento das atividades e as 

necessárias adaptações ou flexibilização pedagógicas nos processos de ensino. É preciso 

além da formulação de objetivos, conhecer os alunos e suas especificidades, independente 

da presença de uma deficiência ou necessidade educacional especial. Se determinado 

objetivo escolar é proposto descontextualizado das situações reais de ensino e 

aprendizagem, tal aspecto compromete os processos de ensino e aprendizagem que 

pretendem ser inclusivos. 

A atividade detalhada a seguir, foi proposta ao aluno com deficiência quando os 

demais realizavam uma atividade sobre a temática moradias. Percebe-se atividades 

diferentes contudo abordam uma única temática. Tal aspecto pode demonstrar a 

necessidade da adaptação das atividades planejadas a partir de objetivos específicos 

relacionados aos ritmos e níveis dos alunos: 

 

Atividade diferente para Eudes:  ilustração de uma casa com 

várias letras C e o nome casa. A professora orienta a atividade 

individualmente: pega impressa as letras do nome dele, recorta e 

vai mostrando as letras. Mostra a letra E, ele repete o nome da 

vogal e cola as letras do seu nome em ordem. Depois a professora 

mostra a ilustração da casa e pede para ele repetir a palavra casa, 

mostra a letra C de casa e pega coleção hidrocor para ele colorir 

a casa (DIÁRIO DE CAMPO N° 32, SALA DA PEDAGOGA 

JULIANA, 2° ANO). 

 

A professora faz outra atividade com Eudes, pois ele tinha 

riscado. Ele com lápis hidrocor deveria cobrir as letras C e uma 

colega que já tinha terminado a atividade ajuda a Eudes a fazer 

bolinhas de papel crepom para colar em cima de uma letra C 

grande (DIÁRIO DE CAMPO N° 32, SALA DA PEDAGOGA 

JULIANA, 2° ANO). 

 

A relação professor-aluno é um aspecto fundamental nas práticas pedagógicas e 

no processo de construção do conhecimento. O papel do professor é essencial no 
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planejamento das estratégias, na motivação dos alunos para a participação das atividades, 

nos instrumentos de avaliação. 

Nas situações investigadas, os diferentes posicionamentos da professora diante 

das demandas específicas dos alunos, seja em relação ao conteúdo ministrado, aos 

aspectos afetivos dos alunos, ou a interação dos alunos com e sem deficiência, interferem 

nas relações escolares (VYGOTSKY,2010). No trecho a seguir, percebemos a relação 

professor-aluno nos processos de ensino e orientação individual na execução das 

atividades: 

 

A pedagoga Juliana chama individualmente cada aluno que 

terminou a atividade, corrige e questiona quais letras estão 

incorretas na escrita dos alunos. Os alunos conversam enquanto 

fazem a atividade e a professora chama atenção deles para que 

terminem a atividade. Uma das alunas fala com voz manhosa e 

quase chorando que não sabe fazer. A professora diz que todos 

estão aprendendo, que precisam tentar, e todo mundo pode errar, 

pois é assim que aprendemos (DIÁRIO DE CAMPO N° 19, 

SALA DA PEDAGOGA JULIANA, 2° ANO). 

 

No trecho acima mencionado a função do professor abrange, desde os aspectos 

pedagógicos, aspecto ressaltado no questionamento provocado pela professora a partir da 

atividade escrita dos alunos, até aspectos subjetivos, o comportamento dos alunos, 

conversas ou as predisposições psicoemocionais que podem afetar a ação do aluno no 

cotidiano escolar.  

 

A professora traz as letras do nome de Erick impressas e cortadas 

e começa a mostrar as letras para formar seu nome, mas ele 

começa a chorar e a professora não faz a atividade com ele 

(DIÁRIO DE CAMPO N° 32, SALA DA PEDAGOGA 

JULIANA, 2° ANO). 

 

O ensino dos alunos com deficiência não exime o professor da responsabilidade 

de trabalhar com a dimensão subjetiva ao apresentar as especificidades da escola 

enquanto espaço de regras, comportamentos e lugar de aprendizagens conceituais 

organizadas nas diversas etapas de escolarização. O episódio acima retrata a relevância 

de trabalhar com o comportamento dos alunos com deficiência como passo decisivo na 

mediação pedagógica do saber escolar.  

O pedagogo atuante como docente é o profissional responsável pelo ensino. A 

partir desse entendimento a discussão acerca das estratégias de ensino torna-se premente 
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no estudo de práticas pedagógicas na perspectiva inclusiva e as interferências desses 

aspectos na identidade desse pedagogo. 

Apresentaremos algumas estratégias do terceiro ano “B” do turno matutino da 

professora Marta. No seguinte fragmento do diário de campo, identificamos a estratégia 

do vídeo utilizada em consonância com o projeto anual da escola relacionada ao livro “O 

pequeno Príncipe” e com a finalidade de construção coletiva de uma história:  

 

A professora pede para os alunos sentarem na roda e explica que 

irão à biblioteca para assistir um vídeo sobre o Pequeno Príncipe. 

Após assistir os alunos no momento da roda falam sobre o que 

entenderam da história: os alunos falam do país do pequeno 

príncipe, da sua amiga a menina rosa, do novo planeta que ele 

visitou e da amiga que ele fez nesse planeta e dos cabritos que ele 

cuidou e das brincadeiras do pequeno príncipe com Marla 

personagem do planeta estranho. A professora propõe aos alunos 

a construção coletiva de uma história sobre o Pequeno Príncipe 

(DIÁRIO DE CAMPO N° 26, SALA DA PEDAGOGA 

MARTA, 3° ANO). 

 

A estratégia do vídeo usada nessa circunstância possibilitou a motivação dos 

alunos com relação ao conhecimento da narrativa do livro e incentivou o desenvolvimento 

da criatividade discente na elaboração de uma história baseada no Pequeno Príncipe. 

Nesse dia um dos alunos com deficiência está na aula, assiste a história e expressa suas 

opiniões a respeito da construção coletiva da história. 

No ensino de história e geografia veremos a seguir os recursos visuais utilizadas 

como estratégia de ensino na prática. Através desses recursos os alunos visualizaram 

paisagens de Natal no passado e como estão esses mesmo lugares atualmente. Os alunos 

reconheciam as paisagens e comentavam quando passaram nesses pontos da cidade. Um 

dos alunos com deficiência ao olhar as imagens da cidade na atualidade reconhece as 

paisagens e cita as linhas de ônibus que fazem o trajeto nesses lugares. A seguir citamos 

essa situação: 

 

A professora organiza o notebook, o Datashow e mostra aos 

alunos slides sobre o conteúdo de Geografia “Paisagens Naturais 

e Modificadas”, com imagens da cidade de Natal, antes e depois. 

A professora compara com os alunos. As imagens foram: Praia de 

Ponta Negra, Rua Grande, Capitania das Artes, Deodoro da 

Fonseca., Ponte de Igapó, Ribeira, Rio Branco, Rodoviária Velha, 

Via Costeira, Machadão e o Arena das Dunas. A professora 

explica as diferenças das paisagens com o passar do tempo 
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(DIÁRIO DE CAMPO N° 29, SALA DA PEDAGOGA 

MARTA, 3° ANO). 

 

A aprendizagem de operações matemáticas e seu grau de complexidade na 

construção dos conceitos numérico e a compreensão do valor posicional do número exige 

do professor estratégias situadas em atividades concretas com a finalidade de ensinar as 

representações e conceitos envolvidos na linguagem numérica. No exemplo a seguir a 

professora utiliza o ábaco como recurso para os alunos representarem as quantidades 

indicadas de unidades, dezenas e centenas: 

 

Os alunos estão divididos em 4 grupos, os nomes dos alunos e 

números estão escritos no quadro separados nos grupos. A 

professora entrega aos grupos ábacos de madeira e explica onde 

é a casa das unidades, dezenas e centenas. Os números que os 

grupos deveriam formar:  

Grupo 1: 837, 564, 249, 385  

Grupo 2: 937,392, 246,625  

Grupo 3: 828,534,795,237  

Grupo 4: 493, 587, 364, 201. 

Quando os alunos formavam os números a professora pegava o 

ábaco e conferia com toda a turma (DIÁRIO DE CAMPO N° 40, 

SALA DA PEDAGOGA MARTA, 3° ANO). 

 

A atividade em grupo com base no manuseio do ábaco possibilitou aos alunos o 

trabalho com algo concreto sobre as unidades, dezenas e centenas. Os alunos em grupo 

montavam com as peças a quantidade correspondente no pino do ábaco. O momento de 

conferir com os alunos é uma forma de ensinar e através da dimensão prática e concreta 

da estratégia pode facilitar a aprendizagem do valor posicional do número. 

Apresentaremos as estratégias relacionadas às diferentes áreas de conhecimento 

do currículo escolar no quinto ano do ensino fundamental, no qual a pedagoga Maria, 

também encontra-se na fase da estabilização do ciclo profissional. 

Quanto ao ensino de língua portuguesa nos anos finais do ensino fundamental I 

existe uma divergência acerca da relevância do ensino da gramática (BAGNO, 2002). 

Contudo é preciso questionar a memorização de regras fixas da gramática normativa 

como indicativo do desenvolvimento das capacidades e habilidades linguísticas sejam 

elas ligadas a produção de textos, leitura e interpretação ou a formulação de discursos 

orais. Na estratégia explícita nesse diário a professora propõe uma atividade de pesquisa 

em revistas na qual os alunos deveriam procurar palavras para exemplificar as normas 

explicadas anteriormente: 
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A professora Maria entrega revistas aos alunos e tesouras para os 

que não têm e pede que procurem 3 palavras para que 

classifiquem coletivamente se são oxítonas, paroxítonas e 

proparoxítonas.  Os alunos recortam as palavras e a professora 

pega uma cartolina e separa três partes para colar as palavras: 

oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Cada aluno entrega à 

professora a palavra escolhida e coletivamente eles classificam as 

palavras e ela retoma às regras de classificação quanto à 

tonicidade (DIÁRIO DE CAMPO N° 27, SALA DA 

PEDAGOGA MARIA, 5° ANO). 

 

No ensino de história várias estratégias são utilizadas: o documentário, a 

exposição dialogada e a leitura compartilhada de um texto. Antes da exibição do recurso 

audiovisual a docente direciona aos alunos quais aspectos são essenciais no entendimento 

das relações portugueses e índios no contexto de exploração do território brasileiro na 

fase colonial. 

 

A professora organiza os alunos para irem à biblioteca assistirem 

um vídeo e diz que eles têm que prestar atenção nas seguintes 

questões antes de assistir: O que os portugueses queriam fazer 

com os índios? Eles aceitaram ou não? Porque eles queriam fazer 

isso? A professora exibe o vídeo Brasil Colonial e vai dando 

pause para explicar as principais informações acerca da 

exploração dos índios e dos processos de aculturação; explica que 

os jesuítas foram os primeiros professores do Brasil (vídeo de 

aproximadamente 15-20 minutos). Ao retornar a sala a professora 

entrega cópias do texto intitulado “A exploração das riquezas e 

escravidão dos índios” (DIÁRIO DE CAMPO N° 27, SALA DA 

PEDAGOGA MARIA, 5° ANO). 

 

No ensino da temática multiplicação, a professora propõe um jogo com os alunos 

a fim de motivá-los a realização das operações, pois ao encontrar os resultados eles 

decifrarão a senha conforme o excerto: 

 

A professora propõe aos alunos um jogo denominado “Qual é a 

senha?”. Ela corta as tiras de papel e entrega aos alunos e explica 

no quadro que para descobrir a senha os alunos devem efetuar as 

multiplicações (DIÁRIO DE CAMPO N° 42, SALA DA 

PEDAGOGA MARIA, 5° ANO). 

 

O jogo planejado pela professora para ensinar multiplicação aponta não somente 

uma estratégia diferenciada para o ensino do cálculo matemático, mas questiona a 
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identidade do pedagogo polivalente e sua função no ensino desse conhecimento, pois esse 

docente precisa compreender o ensino da matemática para além da transmissão de 

conhecimento e mediar situações de ensino nas quais os alunos tenham a possibilidade de 

construir caminhos para a aprendizagem (SILVA; KODAMA, 2004). 

O quinto ano do ensino fundamental é um ano de escolarização repleto de 

desafios para os discentes, pois é o último ano do ensino fundamental I no qual os alunos 

geralmente estão em diálogo com um único professor - o pedagogo polivalente. Outra 

característica que demarca essa etapa escolar é o início da adolescência com seus 

conflitos, mudanças físicas e psicológicas para todos os alunos, sejam estes deficientes 

ou não (BASTOS, DESLANDES;2005). Nesse contexto, as relações entre aluno-aluno e 

os professores estão permeadas pelas transformações e especificidades desse momento 

no que diz respeito ao desenvolvimento do adolescente. Soma-se a isso, o fato de ser o 

último ano desses alunos nessa escola e ser preciso prepará-los para outras realidades 

diferentes da organização pedagógica assumida pelo corpo docente e institucional 

vinculado à escola. 

Essas especificidades do quinto ano nos levam à necessidade de estudar as 

práticas pedagógicas e suas implicações nos processos de ensino e aprendizagem. 

Portanto apresentaremos os aspectos elencados nos momentos de observação e entrevista. 

No quinto ano, no turno vespertino, a professora sinalizou a presença de duas 

alunas com necessidades educacionais especiais. No período de observação identificamos 

algumas atividades diferenciadas na sala somadas à orientação específica da professora 

ou de um colega na execução. A professora direciona uma atividade de matemática para 

os outros alunos e traz uma atividade diferenciada para a aluna com deficiência conforme 

descrito a seguir: 

 

A professora faz uma atividade diferenciada de matemática para 

Estela em folha de ofício. A professora propõe questões de 

subtração e adição utilizando desenhos de animais. A aluna sente 

dificuldade na soma de 6 e 3 e a professora pede que ela conte nos 

dedos. Com o auxílio da pedagoga ela conta nos dedos e percebe 

que 6+3 é igual a 9. Ela pergunta a pedagoga como é o 9? A 

pedagoga diz Como é o nove? A aluna responde: - É o que tem a 

barriga para cima? Se referindo a forma do numeral. Uma das 

colegas vem ajudar Ester na soma de 3+2: mostra uma de suas 

mãos, apresenta 3 dedos e depois mais 2, e pede para Ester contar. 

Ela conta e percebe que o resultado é 5. A aluna ajuda Ester a 

fazer os números de 0 a 10 (DIÁRIO DE CAMPO N° 42, SALA 

DA PEDAGOGA MARIA, 5° ANO). 
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Com relação as concepções e processos de ensino na fase da diversificação, 

investigamos as pedagogas Lauane e Amanda. A pedagoga Lauane fala sobre ensino a 

partir da perspectiva da ampliação do conhecimento dos discentes. Aponta ainda a 

relevância de conhecer os conhecimentos prévios das crianças15 (TEIXEIRA; 

SOBRAL,2010) que serão comparados aos objetivos pedagógicos do conteúdo ensinado. 

A seguir, visualizamos tais aspectos: 

 

Ensinar é passar um conhecimento e ampliar um conhecimento 

pois têm coisas novas. Geralmente no 1° ano esses conhecimentos 

são mais abstratos, ai você acha encantador. [...] Quando eu vou 

começar um tema, o levantamento dos conhecimentos prévios é 

fantástico! Eu gosto porquê da vontade de rir, de comparar depois, 

ver se meus objetivos estão sendo alcançados e concretizar os 

conhecimentos (ENTREVISTA COM A PEDAGOGA 

LAUANE). 
 

 A pedagoga Lauane fundamenta sua concepção de ensino a partir de um exemplo 

prático da sua experiência com a docência: o levantamento dos conhecimentos das 

crianças acerca dos conteúdos que serão ensinados.   

No discurso abaixo, a concepção de ensino da pedagoga Amanda está ligado ao 

prazer de estar na profissão, a realização profissional na visualização dos processos de 

ensino destinados aos alunos. Enfatiza, ainda, as influências da profissão docente na 

constituição das identidades das crianças. 

 

Eu digo que significa um prazer, para mim é uma vocação, eu 

gosto do que eu faço, eu não trabalho para a coordenação, eu 

trabalho para os meus alunos, se eu não tivesse o querer, que chato 

seria a aula, se a gente não gostar do que a gente faz, nós 

transformamos a vida de nossas crianças um verdadeiro caos, 

muito negativa  e realmente eu tenho muito medo disso acontecer, 

de deixar marcas negativas nos meus alunos (ENTREVISTA 

COM A PEDAGOGA AMANDA). 

 

A pedagoga Amanda esclarece que as finalidades do ensino é o trabalho 

direcionado aos alunos. Nesse sentido é preciso estar motivada profissionalmente para 

                                                 
15 Os conhecimentos prévios referem-se às concepções de mundo da criança ou crenças culturais 

constituídas no âmbito das relações e interações por meio das dimensões sensorial, afetiva e cognitiva. Tais 

conhecimentos precisam ser descontruídos para a aquisição de um novo conhecimento, 
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não influenciar negativamente aos alunos no que se refere aos processos de aquisição de 

conhecimentos socialmente valorizados na escola. 

Agora, apresentaremos as análises da prática das professoras Lauane. As 

estratégias de ensino de leitura e escrita para as crianças de seis anos, observadas na escola 

pesquisada, podem apontar para a relevância das interações sociais na constituição de 

sentidos nas relações discentes-docente-objeto do conhecimento. 

No que diz respeito às aulas observadas, dos dezesseis registros dessa turma, seis 

podem indicar que a prática de alfabetização da pedagoga Lauane está fundamentada na 

perspectiva teórica da psicogênese língua escrita (FERREIRO, 2000) como embasamento 

das práticas alfabetizadoras no primeiro ano do ensino fundamental. Nos excertos abaixo, 

descrevemos situações nas quais identificamos alguns preceitos dessa abordagem. 

 

Após falarem sobre o final de semana, a professora orientou aos 

alunos para sentarem nas suas carteiras. A professora explicou 

aos alunos como manusear os cadernos, mostrou a capa e disse 

que os alunos tinham que passar folha a folha para escreverem na 

primeira folha em branco. A professora escreveu no quadro “Meu 

final de semana” e pediu que os alunos escrevessem no caderno e 

desenhassem o que fizeram no final de semana (DIÁRIO DE 

CAMPO N° 01, SALA DA PEDAGOGA LAUANE, 1° ANO). 

 

A partir da descrição acima relatada podemos identificar a atividade como um 

demarcador das diferenças entre a representação gráfica do desenho e a representação 

gráfica da escrita para as crianças em processo de apropriação simbólica. A estratégia é 

utilizada com todos os alunos, incluindo a aluna com baixa visão e possibilita ao professor 

a compreensão das conceitualizações da escrita nos alunos. Através da atividade o 

professor percebe se a criança atingiu o primeiro nível que consiste na diferenciação entre 

o desenho como representação de um aspecto relevante do final de semana segundo o 

aluno e como descrever esse aspecto através da linguagem escrita. 

No processo de alfabetização as crianças precisam estar imersas em contextos 

de construção de sentido e significado (VYGOTSKY,1998). É preciso esclarecer aos 

discentes a significação como dimensão essencial da escrita. No trabalho pedagógico 

investigado a professora inicia essa construção da palavra e seu significado partindo do 

nome das crianças e articulando a escrita desse nome e do sobrenome (a escrita passa a 

ser realizada a partir dos crachás) com o conhecimento acerca das letras e da ordem do 
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alfabeto. Os trechos do diário de campo ilustram estratégias relacionadas a essa visão de 

alfabetização: 

 

Nas atividades a professora apresenta textos significativos à 

aprendizagem de todos os alunos. Por exemplo, na apresentação 

da ordem alfabética aos alunos a professora parte da organização 

coletiva dos nomes dos alunos, o primeiro texto com significado 

para as crianças. Essa estratégia é utilizada com a aluna com baixa 

visão independente da presença da deficiência visual. A 

professora lê o texto pausadamente “Gente tem sobrenome” 

explica o que é sobrenome e trabalha com os sobrenomes de seus 

alunos. A professora utiliza as letras do alfabeto móvel para uma 

aluna que tem dificuldade de escrever seu nome e de identificar 

as palavras solicitadas na atividade baseada no texto “Gente tem 

sobrenome” (DIÁRIO DE CAMPO N° 05, SALA DA 

PEDAGOGA LAUANE, 1° ANO). 

 

As estratégias de ensino precisam pautar-se no princípio da cooperação entre 

discentes e docentes como um importante passo para atender as necessidades especiais 

de todos os alunos (SILVA, 2009). Os excertos a seguir indicam estratégias para a 

alfabetização na escola lócus da pesquisa: 

 

A professora Lauane faz um bingo de letras e entrega a cada aluno 

cartela com as letras impressas. Ela utiliza uma caixa de sapato 

coberta de papel madeira com as letras de alfabeto móvel (as 

letras são de plástico de cores diversas) a professora apresentava 

a letra que retirava aleatoriamente da caixa a todos os alunos e 

aproximava da aluna com baixa visão. Todos os alunos 

realizaram a atividade pintando as letras que a professora retirava 

e colocava no armário (atrás das letras tem um imã e elas ficavam 

presas ao armário). A professora lê o texto pausadamente “Gente 

tem sobrenome” explica o que é sobrenome e trabalha com os 

sobrenomes de seus alunos. A professora utiliza as letras do 

alfabeto móvel para uma aluna que tem dificuldade de escrever 

seu nome e de identificar as palavras solicitadas na atividade 

baseada no texto “Gente tem sobrenome” (DIÁRIO DE CAMPO 

N° 01, SALA DA PEDAGOGA LAUANE, 1° ANO). 

 

Tais excertos evidenciam a concepção das estratégias referentes aos processos 

de ensino de todos os alunos. Nas observações foi possível identificar a utilização da 

mesma estratégia no trabalho pedagógico envolvendo alunos com e sem deficiência. Tal 

constatação desconstrói a visão da associação da deficiência a uma estratégia didático-

pedagógica específica que exige outros conhecimentos do pedagogo. O trabalho 
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pedagógico não pode pautar-se nas possíveis limitações dos alunos ocasionadas pelas 

diversas condições como a deficiência. É essencial entender a perspectiva inclusiva no 

planejamento de estratégias de ensino partindo do princípio da igualdade de condições de 

acesso, permanência e participação de todos os alunos inclusive dos alunos com 

deficiência. Esse entendimento das estratégias de ensino pode ser visualizado em outras 

pesquisas, por exemplo, na investigação de Duek (2014) acerca da reflexão das práticas 

pedagógicas com alunos com deficiência. 

 

A discussão em torno de tais aspectos mostrou-se profícua do 

ponto de vista da identificação das estratégias de ensino passíveis 

de serem utilizadas no trabalho com o aluno com deficiência, as 

quais não necessariamente diferem daquelas empregadas com os 

demais alunos, mas que se revelaram como caminhos possíveis, 

diante de uma realidade específica. Além disso, serviu para criar 

um momento fértil de tomada de consciência quanto ao como 

ensinam seus alunos e ao que ainda é preciso buscar tendo em 

vista a promoção da Educação Inclusiva (DUEK, 2014, p. 38) 

 

A identificação das estratégias de ensino da matemática para os alunos do 

primeiro ano do ensino fundamental explícita o trabalho pedagógico baseado nos 

conhecimentos prévios dos alunos acerca da contagem e da representação dos números 

no sistema decimal. A posteriori, as atividades foram planejadas a partir dos saberes 

desses alunos. A literatura em ensino da matemática reitera a necessidade do docente 

considerar o conhecimento do discente como ponto de partida para o planejamento de 

estratégias de ensino significativas para a aprendizagem dos conceitos matemáticos 

(SILVA; KODAMA, 2004). Observa-se na situação descrita abaixo o levantamento dos 

conhecimentos prévios da matemática das crianças: 

 

Com o intuito de identificar os conhecimentos prévios dos alunos 

acerca da matemática, a professora pede que as crianças utilizem 

palitos de picolé para contar. Cada aluno fazia isso 

individualmente e a professora anota no caderno até que número 

seus alunos faziam a contagem (DIÁRIO DE CAMPO N° 03, 

SALA DA PEDAGOGA LAUANE, 1° ANO). 

 

A relevância dos conhecimentos prévios no ensino da matemática pode ser 

visualizada nos pressupostos de Fabrício (2006, p.15) “É fundamental que a educação 

Matemática seja trabalhada de forma articulada com os conhecimentos prévios, a 
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realidade e as necessidades dos alunos; aliada a uma práxis docente competente, que 

esteja embasada em um constante movimento de ação-reflexão”. 

 

A atividade de matemática tinha quadrados e os números de 0 a 9 

aleatoriamente e os alunos deveriam desenhar a quantidade de 

pedrinhas de acordo com o número indicado nos quadrados 

(DIÁRIO DE CAMPO N° 33, SALA DA PEDAGOGA 

LAUANE, 1° ANO). 

 

No ensino de conteúdos da área de ciências naturais, o ensino de temáticas como 

universo e sistema solar demanda diretrizes pedagógicas para o desenvolvimento da 

capacidade de abstração, desconstrução de concepções alternativas e construção dos 

conceitos científicos ligados a essas temáticas. A seguir, descrevemos o ensino de 

conteúdos de ciências no primeiro ano do ensino fundamental: 

 

Depois que os alunos assistem o vídeo do Pequeno Príncipe, a 

professora pega um cartaz com ilustrações do sistema solar indica 

e explica qual é o planeta Terra que foi citado no vídeo. A 

professora pega e mostra aos alunos o globo terrestre e explica as 

características do nosso planeta que são diferentes do planeta do 

Pequeno Príncipe (DIÁRIO DE CAMPO N° 28, SALA DA 

PEDAGOGA LAUANE, 1° ANO). 

 

Percebemos na situação acima mencionada, diversas estratégias e recursos 

utilizados com o intuito de ensinar temáticos de ciências naturais. Ensinar esses 

conhecimentos, segundo os princípios da Academia Brasileira de Ciências, exige do 

docente: “estimular, no ensino de Ciências, a curiosidade natural e a criatividade dos 

alunos, de modo que, desde o início do ensino fundamental, eles aprendam a observar, 

tirar conclusões, formular hipóteses, experimentar e verificar suas conclusões” (ABC, 

2008, p.4). 

A compreensão acerca das estratégias de ensino possibilita analisar as 

concepções docentes orientadoras das práticas pedagógicas e podem revelar não apenas 

os entendimentos docentes sobre o que é ensinar e aprender, mas podem explicitar modos 

de ser docente e pedagogo em determinada escola, com determinados alunos. Nesse 

sentido, as estratégias permitem visualizarmos a constituição da docência, enquanto 

vivência profissional comprometida ou não com a aprendizagem, em uma perspectiva 

inclusiva. 
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A relevância das estratégias de ensino é ressaltada na redação das Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Segundo as Diretrizes o 

professor precisa atentar para as necessidades educativas específicas dos seus alunos e 

buscar diferentes estratégias de ensino com vistas a oportunizar momentos pedagógicos 

democráticos, nos quais todos tenham acesso aos processos de ensino e possam construir 

aprendizagens relevantes. 

Essa visão de atentar para a inter-relação das estratégias de ensino e a 

especificidade discente possibilita compreender a escolarização do aluno com deficiência 

pautada nas singularidades dos discentes e não nas possíveis limitações. Tal visão pode 

descontruir a concepção educacional especial para a deficiência, pois conforme aborda 

Ainscow (1995, p.2), as estratégias utilizadas não são específicas para tais alunos, 

entretanto são aliadas para os processos de ensino de outros alunos que não são 

deficientes. 

 

Implícita a esta orientação está, consequentemente, uma mudança 

fundamental no que diz respeito às formas como são encaradas as 

dificuldades educativas. Esta mudança de concepções baseia-se 

na crença de que as mudanças metodológicas e organizativas que 

têm por fim responder aos alunos que apresentam dificuldades 

irão beneficiar todas as crianças (AINSCOW, 1995, p.2).  

 

Nas práticas pedagógicas observadas no contexto da pesquisa identificamos 

estratégias de ensino utilizadas, inicialmente para atender a uma necessidade específica 

de um aluno com deficiência, posteriormente podem ser direcionadas a outros alunos ou 

a toda a turma. Conforme podemos visualizar no seguinte excerto do diário: 

 

A professora orientou a atividade individualmente para a aluna 

com baixa visão e pra outra aluna que tem dificuldade para 

escrever (as alunas estavam sentadas na mesma mesa), mas 

tiveram orientações individuais para a mesma atividade e a 

professora formava as palavras questionando as alunas quais 

letras usar para formar as sílabas da palavra (DIÁRIO DE 

CAMPO N° 18, SALA DA PEDAGOGA LAUANE, 1° ANO). 

 

Compreender as estratégias de ensino na escolarização de pessoas com 

deficiência remete ao debate acerca do planejamento, ou seja, é a partir do planejamento 

que ocorrem as decisões pedagógicas e a seleção e criação de diferentes caminhos para 

ensinar os diversos conteúdos escolares: conceituais, procedimentais ou atitudinais. 
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Quanto à dimensão do planejamento implícita a preparação e execução de determinada 

estratégia pedagógica Aiscow (1995, p.7) nos adverte: 

 

As estratégias de ensino não são desenvolvidas nem imaginadas 

no vazio. A elaboração, seleção e utilização de determinada 

abordagem ou estratégia de ensino nasce das percepções acerca 

da aprendizagem e acerca dos alunos. Defendo que mesmo os 

métodos pedagogicamente mais avançados correm o risco de se 

tornar ineficazes nas mãos de educadores que, implícita ou 

explicitamente, subscrevem um sistema conceptual que encara 

alguns alunos, na melhor das hipóteses, como limitados e com 

necessidade de recuperação, ou, na pior das hipóteses, como 

deficientes e sem possibilidade de recuperação. 

 

A partir do olhar desse autor é preciso compreender a tríplice estratégia, 

planejamento e concepção docente. Estudos apontam a relação entre utilização de 

estratégias de ensino e a concepção dos professores com relação aos discentes com 

deficiência e suas atitudes visíveis nas práticas escolares como favoráveis ou não a 

inclusão. Portanto, se o professor concebe a impossibilidade de aprendizagem dos alunos 

com deficiência não utilizará diferentes estratégias para o ensino dos saberes escolares 

(OMOTE et all. ,2005). 

Nesse sentido primeiramente o professor precisa explicitar sua concepção do 

aluno com deficiência e desmitificar o ideário minimalista das potencialidades de tais 

discentes e se preciso construir um concepção na qual considere todos os alunos enquanto 

sujeitos de aprendizagem, segundo elencar o planejamento como bússola das práticas 

pedagógicas e terceiro entender as estratégias de ensino articuladas aos objetivos 

educacionais e aos contextos socioculturais dos alunos, portanto precisam ser executadas 

atentas ao respeito à diversidade, como ferramentas catalisadoras das capacidades dos 

alunos com deficiência.  

Apresentaremos a análise da prática da professora Amanda, e ressaltamos que 

cada ano de escolaridade do ensino fundamental apresenta determinados objetivos 

educacionais, competências e habilidade a serem alcançados e desenvolvidos a partir dos 

processos de ensino e aprendizagem. Com as discussões geradas pela perspectiva 

inclusiva tem proeminência a participação e aprendizagem de todos os alunos nos 

processos de escolarização. Contudo alguns dados, trazem à tona, essa participação e 

aprendizagem na trajetória escolar do ensino fundamental. Apresentamos a seguir dados 

acerca do desempenho escolar dos alunos do terceiro ano do ensino fundamental: 
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Apenas 42,8% dos alunos que concluem o 3º ano do Ensino 

Fundamental, por exemplo, têm as habilidades em matemáticas 

esperadas para a série. Para a escrita, 53,3% dos alunos tiveram 

desempenho considerado satisfatório, com base nas escalas do 

SAEB. Mas destaca-se o fato de que 43,9% dos alunos ficaram 

com índice abaixo das habilidades esperadas em leitura. Além 

disso, as disparidades regionais permanecem (MOURÃO; 

ESTEVES,2013, p.499). 

 

Com base nesses dados é preciso entender a situação do ensino fundamental e a 

urgência de investigarmos as práticas pedagógicas nesse nível da educação básica. 

Portanto apresentaremos aspectos significativos dos momentos de observação das duas 

turmas do terceiro ano do turno matutino. As pedagogas docentes de ambas as turmas 

encontram-se em ciclos diferentes do desenvolvimento profissional. 

A inserção de um aluno com deficiência intelectual questiona os atuais 

parâmetros homogeneizadores da escola e a supervalorização de apenas uma expressão 

da inteligência humana. Nas práticas investigadas no terceiro ano percebemos a 

necessidade de adaptação das propostas curriculares. A seguir apresentamos um exemplo 

de uma adaptação da atividade para os alunos com dificuldades na leitura e escrita, e no 

outro excerto explicitamos uma atividade direcionada para o aluno Pedro16 

 

A professora retorna à sala e copia a atividade no quadro (4 

questões de interpretação textual baseadas no texto R de receita). 

A professora diz que 3 alunos vão fazer apenas a primeira questão 

da leitura na qual identificavam no texto palavras com R e RR. 

(DIÁRIO DE CAMPO N° 36, SALA DA PEDAGOGA 

AMANDA, 3° ANO). 

 

No planejamento dessa atividade a professora considera a especificidade e 

heterogeneidade discente. Por isso, uma única proposta de atividade pode ser utilizada 

com exigências diferentes de acordo com as possibilidades dos alunos. Os alunos 

iniciantes no processo de alfabetização realizaram a atividade ao responderem a primeira 

questão, já os demais alunos responderam as quatro questões propostas. Essa adaptação 

da atividade para a realidade dos alunos possibilita a participação de todos os alunos. 

É válido ressaltar que os três alunos não eram deficientes, contudo naquelas 

circunstâncias apresentavam necessidades educacionais especiais e no planejamento das 

atividades a professora considerou essas necessidades. Contudo, existe diferença entre 

                                                 
16 Aluno com diagnóstico de Síndrome de Down 
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adaptação curricular e uma atividade específica baseada em outra temática. No exemplo 

abaixo temos o registro dessa atividade: 

 

A atividade entregue para Pedro era: recortar frutas, legumes e 

verduras e separar por cores vermelhas, verdes e alaranjadas. [...] 

A professora Amanda pede Pedro sentar e recortar. Ele parece ter 

dificuldade para manusear a tesoura e a professora recorta as 

gravuras e fala para ele “que ele sabe, só tem preguiça de fazer” 

e pede que ele pegue a cola (ele traz o estojo e ela abre mas diz 

que ele procure a cola). Ele pega a gravura da banana e a 

professora diz que todas as gravuras são de coisas que a gente 

come e ele diz que a banana parece o sol e ela responde que nós 

não comemos o sol. A professora pergunta se ele conhece as 

frutas (ele reconhece a banana, mamão, e não reconhece o tomate, 

morango, laranja e cenoura. [...] pede que ele faça o nome ele faz 

um único rabisco (com forma arredondada) e ele responde que fez 

o nome DIÁRIO DE CAMPO N° 21, SALA DA PEDAGOGA 

AMANDA, 3° ANO). (AMANDA) 

 

No exemplo acima a proposta para o aluno com deficiência foi uma atividade 

totalmente desarticulada das temáticas trabalhadas com a turma. Nesse caso é preciso 

refletir sobre a articulação do trabalho da pedagoga na orientação das atividades gerais 

(para todos os alunos) e as específicas (direcionadas aos alunos com deficiência). 

Na turma da pedagoga Marta, os alunos com deficiência do terceiro ano do 

ensino fundamental não estavam alfabetizados, mas isso não se constitui em impedimento 

na execução das atividades. É válido ressaltar a presença de outros alunos que não 

apresentam a condição de deficiência e se encontram em processo de alfabetização e 

demonstram várias dificuldades nas atividades de leitura e interpretação textual. Em um 

dos momentos observados, a atividade de registro escrito, os alunos com deficiência 

desenharam a partir da história contada a todos: 

 

Atividade relacionada ao registro da história: “Menina bonita do 

laço de fita”. Os alunos escreviam frases e mostrava a professora 

e ela corrigia (seus comentários com os alunos eram baixos e do 

lugar que eu estava na sala não ouvia). No registro escrito Aline 

desenhou e não escreveu (DIÁRIO DE CAMPO N° 24, SALA 

DA PEDAGOGA MARTA, 3° ANO). 

 

Nesse exemplo uma atividade pode apresentar objetivos distintos de acordo com 

as especificidades dos alunos. Naquele momento a impossibilidade momentânea de 

alguns alunos na formulação de um texto escrito foi considerada na adaptação da 

atividade através da representação da história por meio do desenho. 
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A adaptação curricular deve propiciar a todos o acesso aos conteúdos 

socialmente valorizados. De acordo com o contexto observado e as potencialidades 

identificadas no contato com os alunos com deficiência considero a necessidade de 

repensar e refletir sobre a possível segregação de tais alunos dos processos de 

alfabetização escolar. 

 

 

4.5 CONCEPÇÕES E PROCESSOS DE APRENDIZAGEM 

 

 

Apresentaremos inicialmente as concepções e processos de aprendizagem na 

fase inicial da docência. Com relação a concepção da pedagoga sobre a aprendizagem 

identificamos alguns aspectos essenciais no seu discurso entre eles: a avaliação como 

respaldo da aprendizagem, a recordação de um conteúdo ensinado anteriormente, 

interação entre professor e aluno e o conteúdo a ser ensinado ter uma importância para 

além das finalidades educacionais. As palavras da pedagoga Mariana ilustram esta 

assertiva:  

 

Eu assim, eu considero que meu aluno aprendeu quando eu vejo: 

ele está conseguindo fazer aquilo que eu propus nas avaliações, 

nas atividades que são propostas. Quando ele diz assim: ai 

professora eu estou conseguindo, professora isso aqui é fácil, isso 

aqui eu consegui aprender. [...] Essa troca que tem entre o sujeito 

profissional e esses sujeitos, por exemplo, esses dias eu estava 

revisando sinônimos e antônimos um aqui que foi meu aluno: ah 

professora eu lembro q a senhora ensinou isso a gente no 3 ano, 

eles saberem responder porque a professora que no caso fui eu 

que ensinei, eu a professora do 3 ano, e aquilo ali foi uma 

aprendizagem significativa (ENTREVISTA COM A 

PEDAGOGA MARIANA). 
 

A partir do excerto da entrevista, notamos a utilização do termo aprendizagem 

significativa17 para ilustrar o exemplo do conteúdo trabalhado anteriormente. Embora cite 

o caráter interativo da aprendizagem a professora não detalha sua relevância na 

consolidação desse processo ressaltando os aspectos pragmáticos das aprendizagens a 

partir da expressão dos produtos nas avaliações e atividades em detrimento dos processos. 

                                                 
17 Nas palavras de Moreira (1999, p.151); “a aprendizagem significativa é um processo por meio 

do qual uma nova informação relaciona-se com um aspecto especificamente relevante da estrutura de 

conhecimento do indivíduo, ou seja, este processo envolve a interação da nova informação com uma 

estrutura de conhecimento específica. 
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A concepção de aprendizagem da professora Mariana ressalta a faceta cognitiva, 

contudo aprendizagem não envolve apenas cognição. A ação de aprender apresenta 

facetas sociais e subjetivas. A interface dos aspectos cognitivos, sociais e subjetivos 

impulsiona processos de operação intelectual na construção de conhecimentos 

(GONZÁLEZ-REY, 2004).  

Na abordagem vygotskyana a aprendizagem se constitui a partir dos elementos 

mediadores, ou seja, relações professora-alunos somadas as experiências de cada sujeito 

evidenciam a síntese dos processos de aprendizagem e desenvolvimento humano, 

primeiramente no plano interpsicológico, dimensão social, posteriormente no plano 

intrapsicológico, dimensão subjetiva que expressa a apropriação de sentidos e 

significados (VYGOTSKY,1998). 

As interações escolares investigadas expressam a reprodução de um sentido ou 

significado social atribuído a determinado conteúdo escolar. Portanto a expressão do 

aprender subjaz a ideia de memorizar conceitos desarticulados de seus contextos, se o 

aluno memorizou determinado conteúdo isso evidencia a aprendizagem. Tal concepção 

não dialoga com a perspectiva da ênfase à ação do aluno na constituição e apropriação do 

conhecimento escolar.  

Evidenciamos nos processos de aprendizagem na perspectiva da inclusão as 

diferentes formas de participação dos alunos nos momentos de mediação pedagógica. O 

professor pode ampliar o leque de possibilidades do aluno com deficiência quando motiva 

sua participação, a explicitação dos conhecimentos prévios e identifica as construções 

simbólicas acerca das temáticas estudadas (FONTANA, 1997). Apresentamos um 

exemplo da participação do aluno no sentido atribuído ao contexto de aprendizagem das 

operações matemáticas:  

 

A professora convida os alunos que quiserem responder as 

operações matemáticas no quadro. Alguns alunos vão fazer os 

cálculos mas sentem muita dificuldade principalmente na divisão. 

Uma aluna se confunde e multiplica os números que eram para 

ser divididos e a professora diz a aluna que está errado e o aluno 

com DI diz: “Vixe você está fraca, eu não sou fraco não eu sou 

forte” (DIÁRIO DE CAMPO N° 47, SALA DA PEDAGOGA 

MARIANA, 5° ANO). 

 

No exemplo, o aluno com Deficiência Intelectual (DI) compreende o contexto 

da correção da atividade, entende o erro na reposta da colega a partir da repreensão da 
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professora. Posteriormente ele rotula a aluna como fraca por não apresentar o resultado 

correto para a sentença matemática. Embora o aluno critique a resposta da colega 

visualizamos nesse episódio a possibilidade de buscar estratégias de contextualização e 

constituição simbólica indispensáveis aos processos de construção de conhecimento 

escolar. Compreender a crítica do aluno, possibilita ainda, considerar o aluno com 

deficiência como os demais, seres humanos com visões estereotipadas que precisam ser 

descontruídas no convívio social e escolar. Contudo, Mariana não utiliza a participação 

de seu aluno com DI na aula como elemento problematizador, nem tampouco o erro da 

aluna como elemento para desencadear uma intervenção que a permita observar se o 

grupo está compreendendo o conteúdo mediado.  

As abordagens piagetianas e vygotskyana concebem os erros escolares como 

integrante do processo de aprendizagem. O erro, pode ou não, expressar a apropriação de 

novos conhecimentos. No exemplo citado anteriormente o erro da aluna com relação ao 

conteúdo ensinado poderia ser um indicativo de uma mediação docente diferenciada com 

o intuito de possibilitar a reconstrução cognitiva a partir do erro.  

Além da participação, aprender envolve as interações aluno-aluno. Na análise 

dos processos de escolarização de alunos com deficiência pontuamos a dimensão 

interativa   da socialização e da construção coletiva de aprendizagens na sala de aula. A 

partir da observação e dos diálogos com a professora percebemos alguns aspectos da 

participação desses alunos como fator impeditivo da disciplina na sala. Conforme o 

registro abaixo, descrevemos o constante comportamento repetitivo dos alunos com DI 

através da imitação as ações um do outro durante a aula. Tal comportamento incomoda a 

professora segundo o seu relato nos momentos de observação. 

 

Wagner e Leandro ficam imitando o comportamento um do outro. 

Depois de cerca de 30 minutos a Mariana troca Leandro de lugar 

para evitar essa imitação. Mesmo sentados em cadeiras distantes 

Leandro repete as palavras e os gestos de Wagner durante toda a 

explicação. No momento de explicar o conteúdo, a professora 

interrompe para chamar a atenção dos alunos, contudo os alunos 

não param (DIÁRIO DE CAMPO N° 47, SALA DA 

PEDAGOGA MARIANA, 5° ANO) 

 

Mariana comenta com a pesquisadora durante o intervalo a 

dificuldade de trabalhar com os adolescentes. A pedagoga 

comenta que procurou a psicóloga da instituição para falar sobre 

como lidar com os alunos com DI visto que Leandro começou a 

dizer que estava apaixonado por uma das colegas e Wagner estava 



101 
 

se masturbando na sala (DIÁRIO DE CAMPO N° 47, SALA DA 

PEDAGOGA MARIANA, 5° ANO). 

 

A análise das situações no quinto ano pode apontar à possível interferência da 

adolescência nos aspectos interpessoais. Esse aspecto se reveste de relevância quando 

esse aluno com deficiência está vivenciando as transformações corporais e 

psicoemocionais próprias da puberdade. Outra característica dessa fase é a necessidade 

de auto-afirmação do aluno adolescente com base na opinião do grupo. 

As barreiras nessas dimensões interativas e na constituição do ser adolescente na 

sala de aula, podem gerar situações de conflito nas situações de estigmatização ou a 

rotulação devido as diferenças, aspectos identificados em alguns momentos observados 

como relatamos no Diário de Campo: 

 

Os alunos conversam muito enquanto copiam e se desentendem: 

uma aluna chama a colega de abestalhada, outro aluno chama a 

colega de gorda. Enquanto copiam e fazem à atividade os alunos 

conversam muito e alguns alunos se desentenderam. Os colegas 

criticam a letra, o ritmo dos colegas e os erros ortográficos (...) 

um aluno que começou a usar um brinco na sala. A professora o 

questionou com relação ao seu estilo automaticamente os risos 

dos colegas deixaram o menino constrangido (DIÁRIO DE 

CAMPO N° 45, SALA DA PEDAGOGA MARIANA, 5° ANO). 

 

A partir desses registros percebemos a postura preconceituosa dos alunos no que 

diz respeito de um lado, a diferença no desempenho de uma atividade escolar e de outro, 

nas situações de estigma citadas no segundo excerto do diário. Esses relacionamentos na 

sala de aula interferem na dinâmica e na disciplina escola e trazem diversas implicações 

para os processos de ensino e aprendizagem desses adolescentes.  

Evidenciamos ainda, situações de estereótipos quanto à diferença o que 

descontrói a ideia da perspectiva da inserção física de alunos com deficiência como a 

garantia de uma escola inclusiva. O sentido da inclusão demanda o reconhecimento da 

diferença, enquanto característica humana, possibilita transformações sociais, abre 

espaços pedagógicos de constituição de saberes aos sujeitos historicamente 

marginalizados dos processos de escolarização ou os que fogem dos padrões culturais.   

Quanto as concepções e processos de aprendizagem na fase da estabilização a 

pedagoga Juliana, ao definir aprendizagem, centraliza o papel das competências e 

habilidades desenvolvidas de acordo com os objetivos educacionais estabelecidos para 



102 
 

cada etapa da escolarização. Aprender, na visão dessa pedagoga, é alcançar tais objetivos 

explícitos nas propostas de ensino. Aprendizagem é aptidão na demonstração de 

capacidades cognitivas notadamente as relacionadas aos conhecimentos escolares. No 

depoimento abaixo é possível identificar essa concepção de aprendizagem: 

 

A gente tem que ter claro quais são os objetivos pra cada serie, o 

que é que eu espero de um aluno do 1 ano, eu consegui atingir, se 

eu consegui atingir e o meu aluno apresenta essas competências e 

essas habilidades então eu consegui ensinar o que eu queria e meu 

aluno aprender o que ele precisava aprender (ENTREVISTA 

COM A PEDAGOGA JULIANA). 

 

O discurso da professora remete a aprendizagem enquanto aquisição de 

competências e habilidades propostas para cada etapa de escolarização. O excerto acima 

relaciona a concepção de aprendizagem aos atos intencionais na mediação dos 

conhecimentos escolares nos processos de ensino. 

A pedagoga Marta atribui a experiência do ensino de crianças com deficiência 

como fator que redimensiona o conceito de aprendizagem. O trabalho com alunos com 

deficiência atribui uma nova concepção de aprender, que não se restringe a leitura e 

escrita. No excerto abaixo, a pedagoga evidencia essa perspectiva: 

 

A convivência com crianças com deficiência nos fazem ver as 

coisas de outra forma,  acho que a aprendizagem para mim, vai 

muito além do ler e escrever, com Eliana que é autista, hoje em 

dia ela chega e conversa comigo, e eu posso perceber uma visão 

muito além. Como por exemplo, um aluno que pode não dizer 

com todas as palavras o conceito, mas que pode me dizer o que 

compreendeu (ENTREVISTA COM A PEDAGOGA MARTA). 
 

No discurso acima, identificamos ainda, a aprendizagem relacionada ao processo 

de elaboração conceitual das crianças, pois ainda que não memorizem a definição 

expressam as compreensão e interpretações dos conceitos no diálogo com a docente. 

A perspectiva da aprendizagem enquanto construção diária a partir das 

interações dialógicas, da relação aluno-aluno está presente no discurso de Maria:  

 

Acho que aprendizagem se constrói no dia a dia [...] nas 

atividades até na comunicação entre eles, é a gente percebe, por 

exemplo, eles trocam conhecimentos entre si, estão na atividade 

um vai lá no outro, ou pergunta, ou ajuda. Isso eu não recrimino 

deles, eu não reclamo, porque as vezes eu sei, uma coisa é meu 



103 
 

colega, não sabe, ás vezes ele sabe e eu não sei, acaba sendo uma 

troca de conhecimentos eu deixo eles bem a vontade quanto a 

isso. Eu acho que aprendizagem é isso mesmo: o dia-a-dia e 

avaliar aprendizagem entre eles e com o meio também 

(ENTREVISTA COM A PEDAGOGA MARIA). 

 

A pedagoga Maria ressalta os momentos de atividade e interação dos alunos 

como fatores essenciais na construção de conhecimento. Quanto as práticas pedagógicas 

nessa etapa de escolarização, a participação dos alunos na sala de aula pode ser 

redimensionada, pois os alunos estão no segundo ano de escolarização possivelmente 

adaptados a rotina escolar e ao convívio com os colegas.  

A participação do aluno com deficiência pode receber interferência desses 

fatores principalmente no que diz respeito à socialização com os pares e a realização das 

atividades. Essa participação é uma ação essencial do sujeito no processo de 

aprendizagem e nos percursos de construção do conhecimento. Como um dos nossos 

focos é estudar os processos de aprendizagem dos alunos com deficiência, analisamos 

qualitativamente essa participação a partir das observações registradas no Diário de 

Campo. 

No registro abaixo, observamos a participação do aluno com paralisia cerebral 

na atividade proposta a todos os alunos.  

 

A professora Juliana pega a agenda de Erick e lê o que a mãe 

escreveu sobre o final de semana, e lê dos demais alunos e mostra 

os desenhos ou fotos de quando as mães estavam grávidas 

(DIÁRIO DE CAMPO N° 19, SALA DA PEDAGOGA 

JULIANA, 2° ANO). 

 

O aluno com paralisia cerebral participou ativamente da atividade proposta para 

a turma. Todos os alunos no diálogo com os pais descobriram um pouco sobre a história 

de vida deles e a professora leu os registros dos alunos e mostrou aos alunos os desenhos 

ou fotografias do percurso da gravidez das mães. A limitação na linguagem oral não foi 

uma barreira para a participação plena do aluno nessa atividade. 

No que se refere à participação dos alunos com deficiência no terceiro ano B, 

turma da pedagoga Marta, elencamos algumas situações nas quais os alunos realizam as 

atividades e expressam suas aprendizagens a partir do conteúdo ensinado a todos. A 

participação do aluno com deficiência relatada no fragmente a seguir refere-se a estratégia 

de ensino de geografia citada anteriormente. 
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No momento da exposição dialogada o aluno ao olhar as imagens 

apresentadas a todos os alunos cita que as linhas 08 e 44 do 

transporte coletivo passam em alguns lugares que a professora 

mostrou (Ponte de Igapó e Arena das Dunas) (DIÁRIO DE 

CAMPO N° 29, SALA DA PEDAGOGA MARTA, 3° ANO). 

 

Nesse outro trecho, descrevemos a participação de dois alunos com deficiência 

na atividade, por meio de sua realização é evidente a construção do conceito de 

comunidade familiar através dos desenhos e da explicação destes pelos próprios 

discentes: 

 

No registro sobre comunidade familiar Alice desenha uma casa e 

três meninas (ela me disse que é ela e suas 2 primas), José desenha 

ele e sua mãe dentro de uma casa (DIÁRIO DE CAMPO N° 31, 

SALA DA PEDAGOGA MARTA, 3° ANO). 

 

Nas aulas observadas a participação desses alunos no momento da conversa na 

roda conforme os fragmentos abaixo evidenciam a importância de ouvir os alunos e 

debater acerca das interpretações de todos. 

 

A professora organiza o computador e o Datashow para os alunos 

assistirem um vídeo no qual a história é narrada e aparecem as 

ilustrações do livro com animações: “Menina bonita do laço de 

fita”. Ela passa o vídeo 2 vezes e ao final pergunta aos alunos o 

que eles entenderam da história e os alunos (incluindo Alice) 

falam do coelhinho que gostava da menina e que queria ter um 

filho pretinho igual a menina. A professora pergunta aos alunos 

quais as características físicas os alunos “puxaram” dos pais e 

familiares e eles falam da cor e tipo do cabelo, cor dos olhos e da 

pele (DIÁRIO DE CAMPO N° 24, SALA DA PEDAGOGA 

MARTA, 3° ANO). 

 

A professora pergunta aos alunos em qual situação eles cativaram 

alguém: todos os alunos participam Alice e José respondem com 

situações de carinho na qual cativaram seus familiares. Quando 

os alunos saem da roda, Aline me dá um abraço e diz que me 

cativou (DIÁRIO DE CAMPO N° 40, SALA DA PEDAGOGA 

MARTA, 3° ANO). 

 

Nesse outro excerto do diário, é perceptível o envolvimento na brincadeira 

proposta pela professora. O aluno com deficiência cita as letras para os alunos tentarem 

descobrir a palavra. A situação de participação abaixo mencionada remete ao respaldo da 
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literatura científica referente à relevância de jogos e brincadeiras no processo de 

sistematização da leitura e escrita (RODRIGUES, 2013): 

 

No final da aula a professora faz no quadro a brincadeira de forca: 

retiradas do Pequeno Príncipe: PLANETA, COMETA, TERRA, 

VIAJAR, PRINCIPE. O aluno participa falando algumas letras 

(DIÁRIO DE CAMPO N° 40, SALA DA PEDAGOGA 

MARTA, 3° ANO). 

 

A partir dessas assertivas inferimos o entrelaçamento das diversas formas de 

participação do aluno ao planejamento de estratégias de ensino e a relações professor-

aluno e aluno-aluno. A análise contínua da participação pode possibilitar ao professor 

compreender os processos de aprendizagem de todos os discentes. Dessa compreensão 

deriva a concepção do aluno com deficiência enquanto agente ativo na construção de 

conhecimentos. As diferentes aprendizagens dos alunos associam-se às relações 

interpessoais na sala de aula, ou seja, aos momentos de interação na escola. 

 Na abordagem sócio-histórica o desenvolvimento cognitivo segue seu curso em 

dois planos: o primeiro plano é o social através das interações e o segundo plano o 

psicológico se constitui nas interações sociais. Na escola a interação aluno-aluno é um 

fator essencial para a construção da aprendizagem. Essa construção remete ao papel do 

outro, nesse caso o colega da turma que no contato diário com o conhecimento e com os 

outros alunos atuam no percurso psicossocial de constituição de saberes na escola que 

Vygotsky denominou de zona de desenvolvimento proximal. A relação entre os alunos 

no ambiente escolar, de um lado facilitam a ação do sujeito na constituição de 

aprendizagens escolares, por outro constituem-se barreiras à participação ativa e 

interativa do aluno. 

A interação aluno-aluno evidencia-se nos vários aspectos da formação dos 

alunos. A interação é essencial nas atividades escolares com vistas à apropriação de 

conteúdos escolares bem como nos momentos de socialização, aliados dessa dimensão 

didático-pedagógica no contexto escolar. 

Na rotina escolar do segundo ano tem um horário específico para a brincadeira. 

As brincadeiras no contexto escolar são essenciais no desenvolvimento infantil, pois 

permite diversas representações simbólicas e envolvimento em situações imaginárias, a 

brincadeira motiva a imaginação pois a criança se imagina nas atividades dos adultos e 

nesse mundo imaginário estabelece relações com os papéis sociais. A brincadeira como 

importante fator de desenvolvimento infantil deve estar presente nas interações das 
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crianças com deficiência e seus pares como se observa na seguinte citação do diário de 

campo: 

 

Algumas alunas brincam com bonecas trazidas de casa e os 

meninos com carrinhos e com peças de montar (essas peças são 

da escola), um dos alunos com deficiência brinca com os outros 

meninos com uma bolinha.  A professora pede para uma aluna 

brincar com o aluno com PC e ela direciona a cadeira e ficou 

dando voltas na sala durante uns 5 minutos. A professora diz a ela 

que pegue algum brinquedo para brincar com esse aluno. A 

menina leva o menino com PC para perto dos fantoches, 

manuseiam alguns e brincam com os fantoches. No decorrer da 

brincadeira o aluno chora (DIÁRIO DE CAMPO N° 11, SALA 

DA PEDAGOGA JULIANA, 2° ANO). 

 

Partindo do registro supracitado, na escola a relação do aluno com seus pares é 

um fator essencial nos processos de socialização possibilitados pelas brincadeiras no 

âmbito da sala de aula. Na perspectiva sociointeracionista, as relações sociais podem ser 

pontos de partida para o desenvolvimento integral do ser humano. 

No âmbito da investigação na escola essas relações se referem à possibilidade 

da interação de alunos com e sem deficiência na sala de aula, no refeitório na hora de 

lanchar, nas brincadeiras no intervalo e na quadra na aula de educação física.  Essas 

relações são fundamentais para os processos de ensino e aprendizagem no ideal da 

inclusão e se constituem como um dos pilares da escola (MACIEL, 2000). As interações 

dos alunos com seus pares podem facilitar ou dificultar os processos de aprendizagem 

discente, pois implícito a essas relações podem se expressar preconceitos e discriminação 

devido à diversidade. Nestes excertos podemos visualizar a concepção da diferença 

atribuída à deficiência em uma conotação negativa ou minimalista das potencialidades 

desses sujeitos: 

 

Quando termina o horário da quadra os alunos estão em fila para 

retornar a sala quando uma das alunas me diz “Moça não ligue 

para ela não porque ela é doida”. A própria aluna repete que é 

doida (DIÁRIO DE CAMPO N° 24, SALA DA PEDAGOGA 

MARTA, 3° ANO). 

 

Eliana observa minha presença e me dá um abraço de costas 

(nesse momento um dos alunos diz que ela é deficiente) (DIÁRIO 

DE CAMPO N° 24, SALA DA PEDAGOGA MARTA, 3° 

ANO). 

 



107 
 

Enquanto a professora não está na sala uma aluna (a mesma que 

disse que Alice era doida) disse que Eliana não é como a gente 

(DIÁRIO DE CAMPO N° 24, SALA DA PEDAGOGA 

MARTA, 3° ANO). 

 

A partir da observação dos momentos de interação e gdo discurso de algumas 

crianças foi possível identificar no primeiro diário citado uma confusão conceitual da 

deficiência como sinônimo de algum distúrbio mental no discurso de uma das alunas. No 

segundo trecho o comportamento de abraçar da aluna autista é explicado pelo aluno a 

partir da condição da deficiência como se tal comportamento se justificasse pela 

deficiência. No terceiro trecho está explícita a concepção da diferença do sujeito com e 

sem deficiência na seguinte expressão “ela não é como a gente”. Portanto, os momentos 

de socialização e convivência podem não descontruir as ideias referentes à incapacidade 

das pessoas com deficiência enraizadas na educação familiar e no senso comum 

(GLAT,2004). 

A interação aluno-aluno e suas nuances subjetivas estão presentes desde as 

conversas dos alunos até as atividades propostas. Uma faceta dessa interação pode ser 

visualizada quando “o aluno questiona se a professora vai fazer a atividade com a aluna 

com deficiência”. Essa ótica precisa perpassar o entendimento do papel dessa relação 

circunscrito aos objetivos didático-pedagógicos e reconhecer a constituição de 

comportamentos, valores e atitudes como dimensão da formação escolar 

(VYGOTSKY,2010). 

Na observação, destacamos a relação aluno-aluno nas brincadeiras como 

importante fator de socialização do aluno com deficiência no convívio social junto aos 

alunos ditos “normais” (VYGOTSKY,1998). Essa socialização na escola vai além do 

espaço da sala de aula e envolve crianças de diferentes idades conforme o registro a 

seguir: 

 

A aluna se aproxima das meninas do primeiro ano que estão no 

pátio próximo ao refeitório brincando cada uma com suas bonecas 

(DIÁRIO DE CAMPO N° 24, SALA DA PEDAGOGA 

MARTA, 3° ANO). 

 

As pedagogas na fase da diversificação apresentam concepções de 

aprendizagem semelhantes, no que diz respeito a possibilidade da compreensão do 

aprender, enquanto fenômeno cognitivo, social e afetivo no desenvolvimento da criança. 

As pedagogas reiteram que todos os sujeitos têm capacidade para aprender, cabe ao 
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professor a sensibilidade de acompanhar as singularidades dos processos de 

aprendizagem escolar. Na escola investigada esse acompanhamento é realizado através 

dos relatórios avaliativos, ferramentas pedagógicas nas quais o pedagogo identifica essas 

aprendizagens. A seguir temos a definição de aprendizagem da pedagoga Lauane:  

 

É sair do que eles se encontram, de como eu peguei vamos dizer 

assim, porque nós fazemos um relatório inicial do aluno não é só 

a parte cognitiva, como também a social, a afetiva. [...]é o olhar 

crítico do professor também, para saber se está atingindo a todos 

e estão caminhando, talvez alguns estão caminhando mais lá na 

frente porque talvez a minha proposta se adequou mais pra um, e 

outros estão mais lá atrás porque talvez eu precise mudar minha 

estratégia (ENTREVISTA COM A PEDAGOGA LAUANE). 

 

Essa definição relaciona o processo de aprendizagem ao papel do professor. Se 

o aluno não aprende, faz-se evidente refletir acerca de quais estratégias de ensino foram 

escolhidas, portanto a não-aprendizagem pode estar associado a uma dificuldade de 

ensinar o que pode demandar ao pedagogo refletir sobre sua prática, rever estratégias e 

transformar os recursos didático-pedagógicos com o intuito de mudar a situação da 

aprendizagem dos alunos. 

Na definição da professora Amanda, as compreensões do conceito de 

aprendizagem são diferentes dependo da visão da escola sobre a escolarização. Ao citar 

como exemplo a escola particular ela associa o aprender do aluno ao cumprimento dos 

conteúdos requeridos nos livros didáticos. A professora reitera as metas propostas para 

os alunos como os alvos dos pedagogos e docentes nos processos de ensino e 

aprendizagem. 

 

Eu comecei a perceber que o aprender não é igual para todo 

mundo, na escola particular, a gente tem muito o dilema de 

precisar dar conta de um livro didático, você precisa muito ter 

esse respaldo de dizer aos pais “Pai, eu estou realizando este 

trabalho com a meta tal”, Eu acho que o aprender aqui está muito 

atrelado a questão do compromisso, está muito atrelado a questão 

de você acreditar que todo mundo aprende, não vai ser da mesma 

forma, mas todo mundo aprende algo, hoje a gente fez uma 

produção, cada um contou uma lenda, podem ser lendas com o 

título igual mas vão ter o modo de contar de cada um, e para mim 

aprender é justamente isso, é quando você consegue dar uma 

devolutiva de algo que foi discutido, algo ficou, então assim o 

aprender não é só deles, é nosso também,  esse aprender é 

justamente isso, a questão da busca e da devolutiva e eles dão 
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devolutiva, você precisa ter a capacidade de ouvir 

(ENTREVISTA COM A PEDAGOGA LAUANE). 

 

No discurso da pedagoga, os caminhos das aprendizagens dos alunos apontam 

para uma dimensão essencial da prática pedagógica: o exercício reflexivo. No trecho 

acima, a pedagoga ressalta a capacidade do pedagogo aprender a ser docente no contato 

com os dilemas da aprendizagem discente. 

Com relação aos processos de aprendizagem na escola da pesquisa, os momentos 

de roda e as conversas da docente do primeiro ano com os alunos possibilitou a 

participação de todos os alunos. A discente Sara18 teve diversas oportunidades de 

expressar discursos, atitudes, respostas as temáticas da roda bem como participar das 

atividades como descrevo a seguir 

 

Sara escreveu as letras bem grandes algumas corresponderam à 

grafia correta da letra e quando pegou a letra S disse que era a 

letra do seu nome.  Ao falar de cada letra da música e do alfabeto 

e palavras que iniciam com as letras no momento em que a 

professora Lauane se refere à Letra S, ela pergunta: “E a Letra 

S?” A aluna responde: “essa é a letra do meu nome” (DIÁRIO 

DE CAMPO N° 12, SALA DA PEDAGOGA LAUANE, 1° 

ANO). 
 

A partir das situações observadas a professora incentiva à participação de Sara 

nas atividades propostas. No relato acima, a professora ao recitar a letra S questiona a 

aluna e a faz pensar sobre a letra inicial do nome motivando a participação de Sara no 

momento de construção coletiva do cartaz. A seguir, descrevo outro momento no qual a 

professora orienta individualmente a aluna na realização da atividade. 

 

A professora propõe uma atividade com recorte e colagem de 

letras para os alunos montarem seus nomes. No início da folha de 

ofício a professora escreveu o nome dos alunos e entregou 

páginas das revistas, tesoura e cola para os alunos fazerem a 

atividade. A professora utilizando o alfabeto móvel ajudou Sara a 

identificar as letras do seu nome e recortar, a professora ajudou a 

aluna a recortar estimulando o desenvolvimento de sua 

coordenação motora, pois a menina aparenta ter dificuldade em 

recortar. (DIÁRIO DE CAMPO N° 4, SALA DA PEDAGOGA 

LAUANE, 1° ANO). 
 

                                                 
18 Aluna com diagnóstico de baixa visão 
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A orientação da professora direciona a participação da aluna na atividade. 

Semelhantemente as outras crianças, Sara chamava ou se dirigia até a professora para 

mostrar as letras identificadas e pedir auxílio caso fosse necessário para recortar. A partir 

de alguns contextos investigados é visível o direcionamento das atividades com o intuito 

de motivar a participação e a autonomia dos alunos quer tenham deficiência ou não. Como 

descrito no diário acima a professora não recorta as letras para a aluna ela ensina a aluna 

e explica os movimentos para que ela tenha autonomia de fazer as atividades sem estar 

dependente de orientação individual. Esses excertos do diário evidenciam a possível 

dependência inicial da aluna aos direcionamentos e explicações da atividade. 

 

A pedagoga passa nas mesas para auxiliar nas dúvidas dos alunos. 

Ela pede a aluna com baixa visão para escrever o nome (ela 

primeiramente escreve rabiscos, a professora diz que não é 

daquele jeito e pega as letras do nome da aluna após a pedagoga 

mostrar a primeira letra a aluna escrever o nome sem o auxílio 

das demais letras) a professora fica surpresa e diz em tom de 

brincadeira para a aluna você está querendo me enganar. 

(DIÁRIO DE CAMPO N 7 SALA DA PEDAGOGA LAUANE 

1 ANO). 

 

A atividade tinha uma lista com as seguintes palavras (amor, bola, 

casa, dado, escola, gato, homem, ilha, jaca, kiwi, lua, mamãe, 

navio, ovo, papai, queijo, rato, sapo, tatu, Yana, Wilson, uva, 

xuxa, zebra) e os alunos deveriam copiá-las em ordem alfabética 

A professora entregou as atividades aos alunos e pegou a letra A 

do alfabeto móvel e explicou que eles deveriam procurar a palavra 

que começava com a letra A e pediu para eles copiarem. A 

atividade de Sara e de outra aluna eram diferentes (essa atividade 

estava com a fonte do tamanho dos outros alunos) era para ligar 

as palavras as letras que iniciavam. A aluna com baixa visão ligou 

poucas palavras só ligou enquanto a professora explicou 

individualmente (DIÁRIO DE CAMPO N 14 SALA DA 

PEDAGOGA LAUANE 1 ANO). 

 

A professora apresenta as atividades aos alunos: uma folha de 

ofício com palavras que iniciam com as vogais para serem 

recortadas e coladas em quadros com as respectivas vogais: 

a,e,i,o,u. A professora auxilia a aluna com baixa visão a recortar 

e ela depois cola sem ajuda as letras em cada quadro 

correspondente (DIÁRIO DE CAMPO N° 8, SALA DA 

PEDAGOGA LAUANE, 1° ANO). 
 

Nessa situação a intervenção da professora diz respeito ao desenvolvimento da 

autonomia da aluna na realização da atividade. A especificidade do discente com 
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deficiência não pode se constituir em álibi para a dependência do aluno com relação às 

intervenções da professora. A intervenção da professora se faz necessária na participação 

de todos os alunos, contudo é papel do pedagogo traçar caminhos para o desenvolvimento 

da autonomia infantil. No trecho abaixo evidenciamos a autonomia da aluna na realização 

da atividade. 

 

A pedagoga explica individualmente Sara e pede para ela contar 

as pedrinhas para conferir se desenhou a quantidade certa. A 

pedagoga explica a segunda parte da atividade (ilustração de 5 

ovelhas e os alunos deveriam desenhar uma pedrinha para cada 

ovelha). Depois dos desenhos das ovelhas tinha as seguintes 

perguntas: Quantas ovelhas tem? ____ Quantas pedras você 

desenhou? ____ Sara desenha uma pedra pra cada ovelha e faz 

essa parte da atividade a partir da orientação que a pedagoga fez 

para toda turma. (DIÁRIO DE CAMPO N°33 SALA DA 

PEDAGOGA LAUANE 1° ANO). 

 

Conforme o excerto acima, percebemos que através da explicação geral, a aluna 

compreende a tarefa e a realizou. Essa ação pode demonstrar o entendimento da aluna 

com relação ao conteúdo ensinado. A participação e autonomia do aluno com deficiência 

precisa ser um eixo na constituição das práticas curriculares a partir da ênfase atribuída 

“a aquisição dos conteúdos que foram selecionados no planejamento; o desenvolvimento 

atual; a forma como o aluno se porta e usa recursos nas situações de aprendizagem; o que 

ele é capaz de fazer mesmo com a mediação de terceiros; a autonomia; a relação grupal” 

(SANTOS, 2012, p.943)   

A ação de ensinar consubstancia-se na relação professor-aluno (VYGOTSKY, 

1998; TACCA, 2004). Nos momentos observados, a professora do primeiro ano 

estabelece momentos de diálogo com os seus alunos nos quais conversam sobre o 

cotidiano, as famílias, ou seja, a professora conhece aspectos dos contextos sociais dos 

seus alunos. Nos registros abaixo estão explícitos momentos da interação professor- 

aluno: 

 

Todas as crianças estavam sentadas no chão (momento da aula 

designado de roda) e a professora ia chamando cada aluno pelo 

nome para que falassem sobre o final de semana. Os alunos 

falavam sobre o que fizeram durante o final de semana as 

brincadeiras e a professora fez alguns questionamentos acerca das 

famílias de seus alunos. Sara participa desse momento fala um 
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pouco baixo e com a expressão aparentemente tímida (DIÁRIO 

DE CAMPO N° 1 SALA DA PEDAGOGA LAUANE 1° ANO). 

 

A professora explica a atividade (folha de ofício com a letra da 

música “Abecedário da Xuxa”). Primeiro os alunos deveriam 

circular todas as letras do alfabeto que estavam no início das 

estrofes da música e depois sublinhar as palavras que começam 

com cada letra. A professora passa em cada mesa para orientar os 

alunos a identificar as letras e as palavras. (DIÁRIO DE CAMPO 

N°2 SALA DA PEDAGOGA LAUANE 1° ANO). 

 

A interação professor-aluno com deficiência pode influenciar positivamente ou 

negativamente as relações escolares. Esse exercício de compreender a deficiência foi 

visualizado nas interações aluno-aluno da escola, e a responsabilidade da professora ao 

descontruir um estereótipo com relação ao aluno com deficiência, conforme o seguinte 

registro do Diário de Campo. 

 

Após o momento do intervalo, ao retornar para a sala quando o 

aluno com deficiência se aproxima a entrada da sala- este aluno 

estava no período de adaptação na escola e chorava boa parte do 

tempo. Um dos alunos ao vê-lo na sala diz: “lá vem aquele 

menino” a professora reitera a necessidade de respeitar esse aluno 

afirmando que ele é como os demais (DIÁRIO DE CAMPO, N°5 

SALA DA PEDAGOGA LAUANE, 1°ANO). 

 

Nesse relato, a professora Lauane retoma um comentário de um colega a respeito 

do comportamento do aluno com deficiência (chorar durante muito tempo na aula) e 

conversa coletivamente após o intervalo sobre a importância de todos os colegas 

respeitarem esse aluno. Posteriormente a professora explica a uma aluna novata (ela 

chegou após a primeira semana de aula) o comportamento desse aluno conforme o relato 

a seguir: 

 

Essa semana chegou uma aluna nova e a professora explica que o 

aluno com deficiência está chorando porque não está acostumado 

a vir à escola, mas que é um menino legal. A menina o observa 

atentamente com um olhar aparentemente assustado (DIÁRIO 

DE CAMPO, N° 14 SALA DA PEDAGOGA LAUANE 1° 

ANO). 

 

As diferentes experiências com esse aluno diferente- se locomove na cadeira de 

rodas, não fala- implicam em diferentes reações por parte dos demais alunos, ora parecem 

assustados, ora surpresos. Uma das surpresas foi o aluno poder sair da cadeira de rodas: 
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De 08hs40min a professora tira o aluno com deficiência da 

cadeira de rodas e o senta na cadeira, nesse momento ele grita, 

mas logo silencia. As meninas sentadas à mesa ao lado sorriem 

quando a professora o tira da cadeira e dizem: “Vixe ele levantou, 

ele fica em pé, olha ele agora vai brincar”. A professora traz uma 

atividade em uma folha de ofício com uma letra A bem grande 

para colorir com o giz de cera. Ele manuseia os lápis, mas não 

pinta a atividade. A professora o tira da cadeira e no chão o 

aproxima de alguns brinquedos e de um livro infantil que tem na 

sala. Quando ele está no chão manuseando o livro e os brinquedos 

as crianças se levantam de suas cadeiras e começam a se 

aproximar dele, mostram os brinquedos (DIÁRIO DE CAMPO 

N°7 SALA DA PEDAGOGA LAUANE 1°ANO). 

 

Se nos processos de socialização escolar, a criança com deficiência é julgada 

como incapaz de aprender, por exemplo, seus pares não estarão dispostos a fazer 

atividades coletivamente com essa criança, contudo se o aluno com deficiência é 

enxergado na ótica do respeito à diversidade, todos os alunos terão a possibilidade de 

construir processos de aprendizagem democráticos. 

 

A professora propõe uma atividade na qual os alunos recortariam 

palavras iniciadas com as vogais A, E, I ,O,U e colariam nos 

quadros específicos para cada vogal em uma folha de ofício. Sara 

também interage com os colegas no qual ela divide a mesa, na 

realização dessa atividade. Alguns alunos ajudam seus colegas 

que estão colando as letras no quadro errado mostrando com qual 

vogal a letra começa (DIÁRIO DE CAMPO N°8 SALA DA 

PEDAGOGA LAUANE 1° ANO) 

 

A partir da realidade observada, a interação aluno-aluno pode ser um importante 

passo para os alunos construírem coletivamente meios de participarem ativamente das 

atividades propostas e descontruírem suas concepções equivocadas sobre os conteúdos. 

Nas palavras de Sanches (2005, p.135, 136): 

  

A aprendizagem com os pares, bem conduzida, revela-se uma 

estratégia quase indispensável numa escola que se quer de todos 

e para todos, onde todos possam aprender com os instrumentos 

que se têm, onde todos devem poder ir o mais longe possível, 

utilizando o seu perfil de aprendizagem que pode ser igual ou 

diferente do seu colega e mesmo do professor. 

 

Com relação à participação na turma do terceiro ano “A” a turma da professora 

Amanda na qual tem três alunos com deficiências diferentes entre eles Pedro, um 
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estudante com Síndrome de Down. Pedro estuda na escola desde a educação infantil19. 

Segundo relatos da professora, as vivências desse aluno nos anos anteriores de 

escolarização apontam para avanços na socialização. 

Contudo, a democratização dos processos de ensino e aprendizagem exige dos 

professores e alunos ultrapassarem a ideia da mera socialização dos alunos com e sem 

deficiência. A participação de todos os alunos pode ser o diferencial e um caminho para 

a igualdade de oportunidade e a construção de conhecimentos. 

 

Depois do intervalo os alunos retornam à sala e a pedagoga pede 

que sentem na roda e pede a um dos alunos para fazer a leitura do 

significado da palavra cativar que copiaram no caderno. A 

professora lê o trecho do livro que tem a frase- Tu te tornas 

eternamente responsável por aquele que cativas- e discute com os 

alunos o que significa cativar. Os alunos disseram que o príncipe 

cativou a rosa e a raposa que era sua amiga e que cativar é cuidar, 

amar. A professora pergunta a cada aluno quais pessoas eles 

cativaram (todos os alunos respondem, Pedro diz que sua mãe é 

uma das pessoas que ele cativa). Ela diz que os alunos devem 

fazer um desenho que represente eles cativando alguém e façam 

uma frase explicando o desenho (DIÁRIO DE CAMPO, N° 37 

SALA DA PEDAGOGA AMANDA 3° ANO A) 

 

No excerto do diário de campo visualizamos a participação de Pedro no debate 

acerca do sentido do termo “cativar”. A resposta do aluno evidencia o nível de 

compreensão apreendido da palavra contextualizada na leitura do trecho do livro Pequeno 

Príncipe. Na mediação pedagógica, o papel da professora ao questionar todos os alunos, 

inclusive esse aluno motivou a construção do sentido da palavra a partir dos contextos de 

cada discente (VYGOTSKY, 1998, 2010). 

 Constitui-se um desafio nas práticas pedagógicas, o docente ressignificar suas 

concepções acerca das habilidades e possíveis limitações cognitivas do aluno devido à 

condição de deficiência. O exercício de ressignificação da prática pedagógica permite ao 

professor rever os processos de ensino e incentivar a participação ativa de todos os alunos 

como um dos passos para a constituição de processos de ensino e aprendizagem 

significativos. 

 

 

4.6 FORMAÇÃO E IDENTIDADE  

 

 

                                                 
19 Antes a escola trabalhava com esse nível de escolarização 
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Em primeiro lugar apresentaremos os percursos formativos ligados à escolha do 

curso de pedagogia a partir da narrativa biográfica da pedagoga Mariana que está na fase 

inicial da docência. Apresentaremos nuances da sua identidade enquanto pedagoga 

docente e, por fim a relevância da formação na própria escola no planejamento de práticas 

pedagógicas com vistas à aprendizagem de todos os alunos.  

A motivação para a docência envolve diversos fatores como experiência anterior 

ao curso, inserção no mercado de trabalho, primeiros percursos profissionais e suas 

influências positivas ou negativas. 

A pedagoga Mariana no início da carreira profissional da docência concebe essa 

motivação relacionada à vocação e afinidade com crianças, conforme pode ser 

visualizado no seguinte fragmento da entrevista: 

 

Eu escolhi pedagogia por vocação, né sempre achei que tinha 

vocação para ensinar desde o início da minha vida escolar né 

quando eu ainda era criança e adolescente sempre tinha boas 

relações com meus professores e ai a minha afetividade, o meu 

amor e a minha paixão por com crianças também então eu escolhi 

pedagogia por vocação por achar que era área que eu ia conseguir 

realizar e transferir o que eu aprendi e aprender com o outro 

(ENTREVISTA COM A PEDAGOGA MARIANA). 

 

O discurso da pedagoga apresenta uma concepção da docência relacionada à 

vocação inata e restrita a atuação na educação infantil. Essa compreensão interfere na 

constituição da identidade da pedagogia como missão ou sacrifício. O estudo de Alves 

(2009, p.3) explica o panorama histórico implícito a essa concepção: 

 

A disposição de servir e de ajudar ao outro, à sociedade, é uma 

das dimensões da concepção do magistério como 

vocação/sacerdócio historicamente construída a partir do século 

XIV, quando se abriram escolas elementares para as camadas 

populares e o clero não conseguiu atender sozinho a toda 

demanda. Foram, então, convocados colaboradores leigos que, 

para assumir a função docente, deviam fazer uma profissão de fé, 

jurando fidelidade aos princípios da instituição e doação 

sacerdotal aos alunos independentemente das condições de 

trabalho e do salário. 

 

Partindo dessa perspectiva histórica da educação brasileira a identidade do 

pedagogo oscila de um estereótipo da vocação a uma compreensão da docência como 

atividade profissional. O entendimento da docência como exercício profissional 

contrapõe a ideia de vocação, exigindo assim uma formação específica. 
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No caso de Mariana, a escolha da pedagogia pode estar relacionada às demandas 

de inserção no mercado de trabalho e a influência familiar. Tais aspectos são evidenciados 

no seguinte excerto da entrevista: 

 

Meu pai dizia assim: filha, você, uma pedagoga, uma professora, 

ele fala assim um professor em qualquer esquina tem uma escola 

você sendo um bom profissional, não sendo um profissional 

medíocre, você vai conseguir emprego em qualquer escola que 

você for e olhe o quanto de concurso que tem aí para professor 

(ENTREVISTA COM A PEDAGOGA MARIANA). 

 

Na entrevista, o sentido atribuído ao pedagogo diz respeito às concepções de 

ensino e aprendizagem e a troca de experiências docente-discente, no trecho a seguir 

podemos inferir esse sentido: 

 

Ser pedagogo é isso essa troca de experiência, essa troca de 

saberes é você ensinar e você saber também que vai aprender com 

esse outro mesmo com pouca idade que eles tenham. A gente não 

sabe tudo estamos aqui para aprender e para ensinar também para 

trocar essa experiência com esses sujeitos que vem para a sala de 

aula (ENTREVISTA COM A PEDAGOGA MARIANA). 

 

Esse discurso apesenta a docência e os processos de ensino e aprendizagem no 

âmbito escolar como facetas da identidade do pedagogo. A reflexão sobre a identidade 

profissional do pedagogo docente nos leva aos seguintes questionamentos: O que é 

ensinar? Qual concepção de aprendizagem norteia o trabalho pedagógico?   

Nos processos de escolarização a relação professor-alunos pode transcender os 

aspectos conceituais do conhecimento escolar e portanto a identidade desse pedagogo 

afeta a constituição da identidade discente. Na sua fala evidenciamos essa extensão do 

professor-pessoa na vida dos alunos: 

 

Ás vezes, a gente está aqui na sala de aula e a gente não imagina 

o tamanho da nossa reponsabilidade na vida dessas crianças. 

Porque quando a gente é criança, a gente diz assim eu digo isso 

porque meu filho diz assim, pois a minha professora falou que era 

assim, o poder que esse profissional que essa pessoa tem na vida 

de uma criança, se torna até mais importante do que o que o pai 

ou a mãe fala né. Eu imagino isso poxa a até nossa postura o que 

a gente fala, as palavras né a forma como a gente se comporta na 

sala de aula, a forma como a gente gesticula isso inspira a criança 

inspira quer ser igual, isso inspira estimula quero ser igual a 
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minha professora (ENTREVISTA COM A PEDAGOGA 

MARIANA). 

 

Nesse sentido a responsabilidade do professor está centrada no desenvolvimento 

integral do aluno, por vezes esse “outro-professor” é um modelo de vida ou contrapõe 

concepções, comportamentos e sentimento dos alunos. A partir do discurso da pedagoga 

a função desse pedagogo é estabelecer balizas na formação identitária discente. 

A reponsabilidade de afetar a constituição da identidade dos alunos repercute na 

identidade da pedagoga como profissional responsável pela formação de futuros 

profissionais. Essa dimensão está evidente no seu discurso quando expressa as funções 

do pedagogo: 

 

A função do pedagogo é essa né, dele interagir, dele fazer aquela 

intervenção quando necessária né, ele se preparar para estar ali na 

sala de aula, né é um profissional que precisa estar preparado. Não 

abrindo mão das outras profissões, dizendo que elas não são 

importantes, mas tudo acontece aqui, somos nós que fazemos, nós 

formamos os futuros profissionais, inclusive os futuros 

pedagogos, então assim a nossa reponsabilidade é grande, maior 

do que a gente possa imaginar (ENTREVISTA COM A 

PEDAGOGA MARIANA). 

 

A formação do aluno repercute como uma exigência pessoal e profissional na 

prática do pedagogo. A pedagoga reitera a formação para além dos objetivos educacionais 

como responsabilidade pedagógica ao argumentar que os pedagogos formam todos os 

outros profissionais. A responsabilidade na formação traduz-se ainda nas dimensões 

pessoais dos professores e alunos como evidenciamos abaixo: 

 

Certa vez uma colega estava me dando um exemplo: ela estava 

num lugar, num restaurante aqui muito chique, e ela professora 

da rede pública municipal. Quando ela chegou lá, ela encontrou 

um aluno dela da rede pública nesse restaurante chique e o 

questionamento dela foi: poxa uma criança que tem padrão social 

diferente do nosso teve acesso a esse tipo de restaurante? Ela 

estava tomando cerveja com o esposo dela, quando essa criança 

entrou que ela o viu, que ele era o aluno dela, ela na mesma hora 

pegou a cerveja dela e colocou pra lá, ai eu perguntei para ela; por 

quê? Porque você fez isso? você não estava no seu horário de 

trabalho, ela respondeu: não aquela minha atitude ali pode refletir 

a vida daquela criança eternamente (ENTREVISTA COM A 

PEDAGOGA MARIANA). 
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A concepção retratada acima é do estereótipo da pedagoga docente com um 

perfil pessoal relacionado às características aceitáveis para as expectativas sociais. A ação 

de tomar cerveja em uma situação social é uma atitude incorreta no discurso da pedagoga 

e sua amiga referida no discurso. Nas palavras de Magalhães e Cardoso (2010, p.46) essa 

situação pode estar relacionada à: “determinada expectativa relacionada a uma identidade 

social. Um rompimento com o estereótipo de ‘professora’, que tende a circunscrever 

determinadas condutas como peculiares a essa profissão e, assim, limitar papéis sociais”. 

A identidade do pedagogo está circunscrita por papéis sociais advindos das 

relações de gênero, família, condições socioeconômicas, posição profissional, instituições 

escolares, da relação com os alunos e suas famílias.  Esse leque de papéis sociais nos 

apresenta a transitoriedade e constante construção da identidade social dos sujeitos e 

consequentemente dos pedagogos (MAGALHÃES; CARDOSO, 2010; GOFFMAN, 

1989).  

Com relação à primeira experiência da pedagoga Mariana, ocorreu em forma de 

atuação como professora auxiliar de uma criança com dislexia em uma escola particular. 

Essa experiência aconteceu no âmbito da formação inicial após ter contato com o 

conhecimento acerca da pessoa com deficiência na disciplina educação inclusiva 

conforme expresso no fragmento abaixo: 

  

Eu fui contratada para fazer um acompanhamento pedagógico de 

uma criança com dislexia. Nessa na época eu estava cursando a 

disciplina de educação inclusiva então eu tinha acabado de cursar 

a disciplina, então eu estava cheia de ideias, tipo as coisas 

acontecem com uma criança que tem deficiência a gente pode 

fazer essa criança se introduzir ser inserida numa classe regular 

junto com os outros, essa coisa de classe especial, aluno especial 

isso não existe já tem muito tempo né pelo menos não era para 

existir (ENTREVISTA COM A PEDAGOGA MARIANA). 

 

A primeira experiência pedagógica referente ao acompanhamento pedagógico 

do aluno com deficiência foi referendada pelos conhecimentos teóricos da disciplina. O 

conhecimento teórico desarticulado da teoria na formação inicial foi apontado como um 

dos fatores que interfere na identidade profissional do pedagogo e na constituição de 

práticas pedagógicos acessíveis a todos os alunos. 

Quanto aos aspectos da formação e identidade do pedagogo na fase de 

estabilização, apresentaremos aspectos das pedagogas e seus discursos nas entrevistas. 
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No caso de Juliana, a motivação pela escolha da pedagogia enquanto área de 

formação e da docência como campo de atuação, diz respeito à inserção no nível superior 

sem a intenção de ser docente. A seguir, a leitura do excerto da entrevista possibilita 

visualizarmos o percurso da formação e motivação do sujeito dessa pesquisa pela escolha 

da pedagogia ao longo das experiências formativas: 

 

(...) decidi fazer pedagogia [...] a princípio eu estava ali para não 

estar fora da faculdade pela minha cobrança pessoal, e eu queria 

psicologia, fiz fiquei entre as vagas mas não passei. Eu sempre 

disse assim enquanto eu estiver em pedagogia eu vou fazer bem 

feito acabou que eu fui me encantando, eu fui ficando e no 3 

período uma amiga trabalhava aqui na escola e me convidou para 

fazer um trabalho voluntário já no final do ano. Fiz o trabalho 

voluntário e a coordenadora perguntou: você quer ficar? Eu disse 

eu não tenho experiência nenhuma eu nunca tinha ido para uma 

sala de aula meus trabalhos eram todos no setor administrativo. 

Hoje posso dizer que eu continuei o curso porque eu tive uma 

prática que me possibilitou vivenciar o que eu estava vendo na 

faculdade eu acho que se eu tivesse ficado só com a teoria eu teria 

ido pro outro caminho (E ENTREVISTA COM A PEDAGOGA 

JULIANA) 

 

Nesse trecho da entrevista podemos inferir que a articulação teoria e prática no 

âmbito da preparação inicial do futuro pedagogo pode se constituir em relevante 

diferencial da formação desse sujeito. O acesso à prática concomitante ao momento de 

apropriação teórica pode construir momentos de diálogo e interação entre o nível das 

concepções e práticas. A relevância do contato com a prática nas situações de formação 

reitera o papel dos estágios no contexto da formação de professores como dimensões 

essenciais da práxis pedagógica20. (PIMENTA, 2011). 

Com base no contexto observado e das informações advindas das entrevistas 

identificamos a relevância da dimensão prática da docência como alicerce da formação 

do pedagogo. Outra dimensão imprescindível nessa analise contextual é o papel do 

estágio enquanto formador de pedagogos na perspectiva da inclusão.  

No campo da pesquisa identificamos a relevância do contato com os alunos com 

deficiência como fator essencial para a formação na perspectiva da inclusão. Esse contato 

                                                 
20Nas palavras de Correia e Carvalho (2012) Trata-se de um termo implicado no fazer humano. 

Não qualquer fazer, mas aquele orientado por valores, subentendendo uma concepção ética. Diz respeito, 

também, a conhecimentos filosóficos e científicos mobilizados ao nível da prática concreta. Práxis 

compreende princípios e regras posturais e de conduta pessoal e social, entrelaçando teoria e prática, visão 

e ação 



120 
 

pode trazer diferentes implicações para os processos de ensino e aprendizagens 

direcionadas aos discentes tenham ou não deficiência. Essas implicações podem ampliar 

ou restringir o papel do pedagogo nos processos de inserção escolar desse aluno. 

As experiências dos pedagogos podem transformar ou reiterar concepções 

arraigadas referentes à minimização das capacidades e habilidades dos discentes com 

deficiência. 

Com relação à construção da identidade do pedagogo no contato com a prática 

o discurso da docente nos direciona a compreender a relação dos processos de ensino e 

aprendizagem como aspectos ligados a atuação do pedagogo como fatores 

imprescindíveis para a identificação com a docência, ou seja, ser pedagogo é estar 

comprometido com o desenvolvimento cognitivo e a inserção social dos discentes 

conforme o discurso abaixo: 

 

Acho que o pedagogo, eu digo muito assim eu não quero perder 

enquanto eu estiver na educação o prazer de estar aqui, porque 

assim eu ainda acredito que ser pedagogo é capaz de mudar a vida 

de uma criança não tem nada melhor do que você chegar e um 

aluno dizer assim professora eu consegui, então assim eu 

consegui mudar alguma coisa na vida daquela criança. Ser 

pedagogo é possibilitar a mudança na vida de uma criança eu 

como estou na educação básica então assim pra mim o 

encantamento é esse[...] Eu penso muito assim o meu exemplo 

eles vão seguir então assim ou eu sou o exemplo ou então não 

adianta eu estar aqui (ENT ENTREVISTA COM A PEDAGOGA  

JULIANA). 

 

Nesse discurso, a professora relaciona à identidade do pedagogo as exigências 

relacionadas ao ensinar na escola e as demandas de aprendizagem dos discentes quanto 

aos conteúdos escolares. Outro aspecto evidente diz respeito à construção da identidade 

docente no âmbito das relações ensino e aprendizagem. Aponta, ainda para as implicações 

dos aspectos objetivos e subjetivos do ser professor enquanto modelo identitário a ser 

seguido, ou seja, as identidades do discente se constroem a partir dos parâmetros sociais 

de identificação e diferenciação do “outro” o pedagogo. 

Interrogamos as pedagogas acerca de suas primeiras experiências escolares no 

ensino de uma forma geral e especificamente solicitamos a narrativa da primeira 

experiência com aluno com deficiência. No excerto abaixo a pedagoga expõe sua primeira 

experiência pedagógica: 
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Eu digo que foi um desafio, ou eu corria, ou eu ficava e como eu 

não sou de correr eu fiquei. Eu cheguei e peguei uma turma de 

terceiro ano, eu nunca tinha ensinada nada a ninguém nada [...]Eu 

me deparei com uma sala com 17 alunos 15 com deficiência das 

mais diversas possíveis: física, auditiva, múltipla, intelectual 

alguns transtornos. Eu fiquei meio assim: e agora o que eu faço? 

Nunca tinha dado aula [...] Foi um ano que eu aprendi 

principalmente com um aluno com paralisia cerebral porque eu 

tive que me virar, e aí como é q eu vou me comunicar com ele, 

ele não falava, a comunicação dele era apenas cabeça, olho, 

algum gesto de desconforto e eu tive que observar, ele foi minha 

escola. Assim, a primeira experiência foi desafiadora eu não sabia 

fazer nada. Eu só consegui porque eu tive acompanhamento eu 

tive ajuda da coordenação se fosse assim: se vire, eu teria saído 

acho que no outro dia (E ENTREVISTA COM A PEDAGOGA 

JULIANA).  

 

 Juliana reconhece o papel da formação na escola no desenvolvimento didático-

pedagógico da estruturação do seu planejamento de ensino. A pedagoga ressalta o 

diferencial da experiência na escola como estagiária durante o percurso formativo no 

curso de pedagogia. Nas suas palavras:  

 

Assim o meu planejamento a estrutura dele foi sendo construída 

ao longo desses anos, na verdade graças a coordenação daqui (...) 

que foi trazendo estudos sobre o que era preciso abordar, como se 

monta um planejamento. O meu planejamento hoje é um fruto do 

estudo que sempre foi feito na instituição, essa experiência 

formativa eu digo que foi minha segunda graduação. A gente vê, 

lógico na universidade, isso e inegável só que tem coisa que você 

só passar a entender quando passa a vivenciar. Uma coisa é está 

vendo em didática se está em sala de aula quando se tem essa 

possibilidade e esse foi o meu caso assim eu pude vivenciar a 

teoria da faculdade e a prática aqui, mas a formação que eu tinha 

real né porque assim lá a gente vê a teoria. Eu sempre deixei muito 

claro o seguinte, eu não sou aquela professora que diz: ah, teoria 

e prática não andam juntos, andam sim, eu só posso ter uma 

pratica consistente, se eu tiver uma base teórica não dá pra 

simplesmente eu chegar fazer de qualquer jeito, eu preciso de uma 

base teórica para fazer uma prática boa. Mas essa teoria de lá 

(universidade) foi muito boa, mas a teoria daqui, real e prática pra 

nossa vida escolar, ela complementou, as duas complementaram 

a minha formação. (ENTREVISTA COM A PEDAGOGA 

JULIANA) 

 

A pedagoga evidencia a consistência teórica como alicerce das práticas 

pedagógicas, e defende a necessidade dos fundamentos teóricos na formação inicial estar 
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relacionada a situações reais da educação. Aponta ainda, experiências nessa escola como 

uma vivência decisiva no seu desenvolvimento profissional, pois possibilitou a 

articulação da fundamentação teórica da formação inicial com a prática escolar, portanto 

compreende essa experiência como um complemento essencial na sua formação 

pedagógica e na ação reflexiva acerca do planejamento e prática docente. 

No discurso de Maria, a aproximação com a pedagogia iniciou nas vivências de 

aluna ao auxiliar os colegas na sala de aula, logo após, a experiência como professora de 

reforço e a oportunidade de ser professora na educação infantil confirmou a sensação de 

realização ao ensinar e perceber as aprendizagens dos alunos: 

 

Desde criança, quando nas salas de aula, eu era aquela criança que 

ajudava a professora e os alunos com mais dificuldade, assim foi 

uma coisa que contribui muito. Então a partir da minha 

adolescência eu já comecei a dar aula de reforço, isso eu me sentia 

realizada em ver os outros aprendendo alguma coisa em ver que 

eu podia ensinar algumas coisas às crianças, embora não fosse tão 

mais velha que elas, pois eu comecei a dar aula de reforço com 

14 anos. Isso foi me encaminhando para o curso de pedagogia 

para a escolha do curso de pedagogia. Quando eu cheguei lá eu 

tive certeza que era isso, que eu queria ser professora. 

(ENTREVISTA COM A PEDAGOGA MARIA) 

 

A motivação pela docência permanece no percurso da formação inicial e subsidia 

o significado que atribui a troca de conhecimento como uma das características da 

identidade profissional do pedagogo: 

 

Pedagogo pra mim é você ter a troca do conhecimento com os 

alunos não somente ensinar a gente aprende muito com eles 

principalmente com a história de vida deles isso me ajuda como 

profissional e ser humano também (ENTREV ENTREVISTA 

COM A PEDAGOGA MARIA).  

 

A constituição da identidade do pedagogo nesse discurso remete ao 

entrelaçamento profissional e pessoal nos contextos de interação professora e aluno. A 

primeira experiência docente de Maria foi anterior ao curso de pedagogia. Ela relembra 

o impacto que recebeu ao assumir a turma, pois era auxiliar e precisou substituir a 

professora. Os momentos de aprendizagem como auxiliar foram fundamentais na 

constituição da sua primeira experiência: 
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Minha primeira experiência foi numa escola particular. No início 

foi impactante você pega uma turma de criancinhas de 3 anos 4 

anos [...] Eu fui primeiro para a experiência e depois para o curso 

[..] Assim quando eu assumi a turma, eu tive que inventar várias 

formas de poder ajudar aquelas crianças, mas o meu objetivo era 

ajudar a eles aprender melhor e vivenciado com elas. Algumas 

atividades e metodologias dela fui pegando um pouco de cada 

uma para poder iniciar. Foi bem digamos um desafio que eu acho 

que eu cumpri e me senti satisfeita (ENTREVISTA COM A 

PEDAGOGA MARIA). 

 

A primeira experiência com alunos deficientes acontece no ano seguinte, na 

turma de educação infantil e foi um marco na vida profissional de Maria ao enxergar a 

possibilidade de aprendizagem daquela criança: 

 

No ano seguinte eu assumi uma turma de nível 3 e onde eu vi uma 

criança com deficiência só que não era ainda diagnosticado   

[...]essa foi minha primeira experiência. Aquela criança era como 

se não tivesse na sala de aula, o mundo dela fosse outro e pra você 

chegar no mundo dela você tinha que ser, fazer, participar de tudo. 

Ela gostava muito de música porque ela passava a aula todinha 

cantando, aí pensei eu tenha que ver uma maneira para ensinar 

através da música. Foi o que eu fiz, a música das letrinhas, das 

vogais de tudo a gente inventava uma música para a aluna poder 

associar e foi como ela foi associando alguns conteúdos foi uma 

experiência muito enriquecedora para mim me chamou muito 

atenção e eu vi que essas crianças podem sim aprender muito 

basta a gente ter um olhar diferenciado. Eu interagia com o grupo 

sempre integrava o grupo para que não fosse aquela coisa 

justamente diferenciado só pra ela, agora pronto as atividades de 

escrita em si tinham que ser adaptadas (ENTREVISTA COM A 

PEDAGOGA MARIA). 

 

A pedagoga Maria ressalta os aspectos da formação na escola como espaço de 

construção coletiva de novos saberes-fazeres docentes a partir das experiências. Ela inicia 

seu argumento na defesa de uma aprendizagem da docência para além do conhecimento 

acadêmico relativo ao estudo de textos, mas ao debate de textos e temáticas essenciais às 

demandas da escola e as vivências das pedagogas. Isso se evidencia no seguinte excerto 

da entrevista: 

 

Esses momentos a gente aprende muito não só com os textos que 

a gente lê né que as coordenadoras sempre trazem um texto, mas 

com as vivências também que as professoras contam então isso 

ah então não é só comigo que acontece ai talvez possa me ajudar 

nisso, pois já passou por isso, vamos ver como é  que a gente pode 
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fazer, (...) é uma formação coletiva e contínua né, e o que eu acho 

muito interessante aqui, que não é só o professor na sua sala de 

aula é você interagindo com toda escola e eu acho muito muito 

enriquecedor isso, a aprendizagem pelas experiências não só com 

as experiências mesmos e ás vezes tem experiências q não tem 

descritas na teoria  a gente procura cadê  o teórico que fala sobre 

isso e sobre aquilo não tem, você vai ter que aprender fazendo. 

Eu acho que a pedagogia é um dos cursos que mais traz isso, o 

curso não vai lhe ensinar como lidar com o aluno com um 

comportamento ou o mau comportamento de cada aluno, não vai 

lhe ensinar a lidar com aquela situação de briga, ou de 

constrangimento ou de preconceito que na sala de aula acontece 

essa troca de experiência com os profissionais que ajuda você a 

ter um norte quanto a isso (ENTREVISTA COM A PEDAGOGA 

MARIA).  

  

Outro aspecto formativo do trabalho pedagógico na escola em estudo é a 

compreensão do ofício docente enquanto coletivo. O pedagogo docente não atua 

isoladamente, a partir dessa interação com os outros docentes e o conhecimento de suas 

experiências com a diversidade discente constitui sua prática. É válido ressaltar na 

concepção da docente os momentos formativos enquanto apropriação e construção de 

novos conhecimentos derivados de situações práticas da docência.  

A pedagoga docente explicita no seu discurso o processo de construção da 

identidade da pedagogia enquanto campo de formação profissional que não estaciona na 

formação inicial ou em cursos de pós-graduação, pois estes não são autossuficientes para 

a preparação docente. É preciso atentar para a imprevisibilidade das situações reais e 

inesperadas da docência, esse aspecto pode apontar para a especificidade da formação 

contínua desses pedagogos a partir da reflexão das práxis educacionais. 

A motivação na escolha do curso de pedagogia no caso da professora Marta foi 

à experiência anterior ao curso na escola. A experiência profissional na docência foi fator 

decisivo para cursar pedagogia. Nas palavras da professora: 

 

Por que era a área em que eu trabalhava, e eu me encantei. 

Comecei como auxiliar fui subindo em níveis na escola, e agora 

sou professora titular (ENTREVISTA COM A PEDAGOGA 

MARTA). 

 

Começou na minha 1° experiência, mesmo antes do curso, acho 

que foi isso que mais me encantou, nessa troca, o fato de você 

realmente estar perto do outro, ver as potencialidades, isso foi o 

que me motivou a me encantar com a pedagogia (ENTREVISTA 

COM A PEDAGOGA MARTA). 
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A professora ressalta os aspectos interativos da docência, fatores que a 

encantaram na escolha da área. A relação professor-aluno e as potencialidades dos alunos 

são citados como características da profissão.   

Quanto a concepção da professora sobre o que é ser pedagogo está atrelada a 

relação com os alunos, ser pedagogo é conhecer seus alunos e as influências mútuas do 

pedagogo na identidade discente e do discente na identidade do pedagogo. Tal perspectiva 

infere-se do seguinte excerto: 

 

Perceber o aluno, entrar na vida do outro, participar da vida do 

outro, estar em troca. Para mim, significa isso (ENTREVISTA 

COM A PEDAGOGA MARTA). 

 

As primeiras experiências profissionais na docência ocorreram antes do curso de 

pedagogia e nas palavras da professora foi um desafio assumir a responsabilidade de uma 

sala de aula pela primeira: 

 

Eu era auxiliar de uma professora, e essa professora, teve uma 

gravidez de risco, fazia 15 dias que eu cheguei na escola, e a 

professora não veio, está aí o caderno com o planejamento, eu não 

sabia como conseguir, fui aos poucos eu fui me encantando, mas 

de início, foi bem desafiante (ENTREVISTA COM A 

PEDAGOGA MARTA). 

 

Quanto à primeira experiência de ensino de alunos com deficiência a professora 

ressalta a experiência na escola da pesquisa e explicita a busca de estratégias de ensino 

como uma descoberta da docência. 

 

Minha primeira experiência foi aqui, eu trabalhava nessa escola, 

comecei estagiaria, falaram que eu era louca, pois pedi demissão, 

para entrar aqui como estagiaria, por que cada dia é uma 

descoberta, fui procurando a melhor forma de trabalhar com elas 

(ENTREVISTA COM A PEDAGOGA MARIA). 

 

Quanto à dimensão da formação e identidade na fase da diversificação, a 

professora Lauane retoma sua trajetória na escolha do curso de pedagogia. A vivência na 

educação religiosa a direcionou ao primeiro emprego como professora antes de iniciar os 

estudos na área. No discurso abaixo trazemos um excerto dessa trajetória: 
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Eu não escolhi a pedagogia me escolheram. Eu era catequista 

numa paroquia x era professora de primeira eucaristia. Preparava 

as crianças durante um ano para receber a eucaristia e lá na 

paroquia uma pessoa me abordou e perguntou se eu não queria 

ser professora da escola dela, ela era diretora da escola, aí eu disse 

pra ela que eu não tinha magistério, estava fazendo o ensino 

médio cientifico. Na época tinha 18 anos, mas ela disse eu quero 

assim mesmo vá na minha escola, fui lá conhecer a parte da 

escola, aí ela disse amanhã você já começa [...] Eu comecei sem 

saber para aonde ir na verdade pedagogicamente falando gostava 

de criança tinha identificação. Essa diretora me orientou muito 

me formou na verdade. Conclui o cientifico fui direto para o curso 

de pedagogia então foi mais ou menos assim eu comecei a 

trabalhar para poder puxar o curso (ENTREVISTA COM A 

PEDAGOGA LAUANE).  

 

A professora Lauane iniciou a docência antes do curso de pedagogia quando 

estava concluindo o ensino médio. A experiência somada ao curso foi o diferencial da 

identificação com a área. A professora confidencia que antes da experiência com alunos 

com deficiência não acreditava no discurso da inclusão: 

 

Eu estava na faculdade quando a professora começou a falar de 

inclusão eu não aceitei eu disse a ela que inclusão não existia. 

Foram várias discussões na sala de aula pra mim era utopia, mas 

que não existia. A professora disse: eu tenho um desafio pra você 

no final da disciplina, eu disse tudo bem quando terminou a 

disciplina ela chamou a mim e a uma colega e disse eu trabalho 

em uma instituição vai está inaugurando o novo prédio da escola 

eu quero que você vá trabalhar comigo (ENTREVISTA COM A 

PEDAGOGA LAUANE) 

 

A desconstrução das concepções da professora Lauane sobre inclusão aconteceu 

no âmbito das experiências nos processos de ensino e aprendizagem de pessoas com 

deficiência. 

 

Mudei muito com certeza aquilo que era impossível é possível na 

verdade eu questionei com ela no início do curso o que é que essas 

crianças estavam fazendo na escola, questionei isso não tenho 

vergonha de dizer isso não.  Nas disciplinas tudo era muito bonito, 

eu já estava na sala de aula eu comecei a questionar tudo, claro q 

a criança sem deficiência eu sabia q era possível apesar das 

dificuldades ai vinha questão do ambiente, quando cheguei para 

pagar inclusão pera aí Isso acontece mesmo (ENTREVISTA 

COM A PEDAGOGA LAUANE) 
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Quanto ao ser pedagogo, a professora Lauane ressalta a concepção atrelada a 

característica da profissão no relacionamento com os alunos, conhecer cada turma, lidar 

com as intempéries da prática pedagógica. Nas suas palavras:  

 

Ser pedagogo pra mim é se permitir tem algo que me apaixona na 

minha profissão, é saber que todo ano eu vou renovar, todo ano, 

amo isso assim, não sei se você percebe, eu sempre estou nas 

séries iniciais, até por opção eu amo receber novatos por que pra 

mim é um desafio eu continuar minha turma vou ter desafios, mas 

não tantos, pra mim ser professor é um desafio constante e está 

buscando e aprendendo a lidar com a situação nova, uma atitude, 

um acontecimento que a gente tem que tomar uma atitude. Ser 

pedagogo é isso se permitir. (ENTREVISTA COM A 

PEDAGOGA LAUANE). 

 

A professora Lauane teve várias experiências anteriores na escola com alunos 

com deficiência, contudo nunca tinha trabalhado com alunos com deficiência visual. No 

seu discurso a chegada da aluna com baixa visão traz à tona suas concepções acerca das 

especificidades dessa deficiência e a necessidade de buscar junto à coordenação matérias 

para compreender a singularidade dessa aluna. 

 

A professora afirma que está lendo um material sobre esse 

“problema” referindo-se a baixa visão recomendada pela 

coordenação da escola, pois é a primeira vez que trabalha com 

esse caso (DIÁRIO DE CAMPO N° 03, SALA DA PEDAGOGA 

LAUANE, 1° ANO). 

 

A pedagoga, ao relembrar do início da docência, enfatiza os aspectos formativos 

da experiência na escola investigada. Ela comenta na entrevista sua necessidade de 

dialogar com a coordenação acerca dos desafios no cotidiano escolar e reitera a dimensão 

reflexiva aspecto fundamental no planejamento coletivo com vistas à constituição de 

práticas pedagógicas inclusivas. O seguinte excerto da entrevista juntamente com o 

registro do diário comentado anteriormente expressa essa perspectiva:  

 

Esses momentos com a coordenação de planejamento com o 

professor também são presentes, é a salvação. No início 

principalmente quando eu cheguei aqui, porque eu dizia, ei eu 

vomitava: aconteceu isso, isso e isso. O que mais me ensinou 

quando eu dizia: o que eu faço com isso?  A coordenadora 

respondia: não sei, o q você vai fazer com isso?  Poxa eu tenho 

que pensar, então eu aprendi que não existe receita e que quando 

eu chegava com o problema e com a possível solução, ou com 
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outro olhar eu tinha apoio, eu tenho apoio de dizer realmente esse 

caminho vai dar certo, vamos tentar, vamos conseguir isso pra ele. 

É de extrema importância pra gente que está querendo fazer o 

diferente sabe Géssica que não está querendo não ser melhor mas 

mostrar pro mundo que é possível sim fazer inclusão que é 

possível sim incluir com qualidade, com respeito, com amor, 

estudando tirando dúvida ou então mesmo a criança que está com 

problemas sociais a gente trazer pro grupão e de receber um apoio 

da coordenação então pra mim e de extrema necessidade. 

(ENTREVISTA COM A PEDAGOGA LAUANE). 

 

Portanto, o ofício docente exige momentos de formação para o professor rever 

continuamente sua prática. É preciso compreender a sabedoria da prática inerente à 

experiência com as diversidades discente e identificar as necessidades formativas 

advindas desse percurso profissional. 

Quanto a motivação para a docência, Amanda indica a influência familiar como 

fator positivo para a identificação com a docência como ato político transformador 

(FREIRE,1982): 

Eu gosto, minha mãe foi uma grande influência para mim, ela era 

professora de bairro, então ela pegava os livros e começava a 

ensinar e isso para mim, foi uma grande referência, me apaixonei 

por isso e me apaixono cada vez mais, sempre que estou 

estudando penso “isso aqui mudaria a vida de fulano”, então tudo 

que eu busco é melhorar, quando eu não sentir mais essa 

motivação, aí seria a hora de sair (ENTREVISTA COM A 

PEDAGOGA AMANDA). 

 

No seu discurso explicita que essa motivação de ser professora é o motor da sua 

prática e tem influência da vivência da sua mãe que foi professora de bairro. A docência 

enquanto vivência profissional pautadas nas relações humanas pode indicar 

transformações sociais (FREIRE, 1982). 

A professora Amanda explicita sua primeira experiência como docente, quando 

ainda cursava o magistério, na qual se sentiu desafiada, pois os alunos estavam em 

processo de alfabetização:  

 

A minha primeira experiência como professora foi na escola, no 

magistério, no 3° ano, ouve uma seleção para o bairro onde eu 

moro, Felipe Camarão, quando cheguei, a turma era muito 

numerosa, eu ainda imatura, questões a aprender, mas assim, eu 

digo que o magistério da fundação, ele me oportunizou, a você ter 

embasamento mesmo de ir para uma sala de aula e planejar por 

que o cuidado que eles tinham era realmente você sabendo o que 

estava fazendo, então assim, para mim o choque foi eu estar em 
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uma sala muito numerosa, onde aqueles pais descompromissados, 

aqueles alunos descompromissados, uma responsabilidade de 

alfabetização muito grande. Um 2° ano com uma sensação de que 

tivesse em uma sala de educação infantil, dificuldade até mesmo 

na questão de organizar o grupo, por que eu acho que quando você 

não organiza seu grupo dificulta o trabalho, eu passei um ano de 

experiência nessa escola. (ENTREVISTA COM A PEDAGOGA 

AMANDA) 
 

Amanda ressalta ainda, o processo de formação no magistério ao afirmar o 

embasamento teórico que o curso possibilitou e que os desafios da prática diziam respeito 

à realidade de motivar alunos e famílias a relevância da escolarização na construção das 

aprendizagens básicas como a alfabetização. 

Quanto à primeira experiência escolar com aluno deficiente, Amanda relembra 

essa vivência e a sensação de despreparo para o trabalho pedagógico envolvendo uma 

aluna com deficiência auditiva: 

 

A minha primeira experiência foi em escola particular, onde eu 

passei 15 anos, assim que terminei o magistério, fui para essa 

escola, então no 2° ano me veio uma aluna com deficiência 

auditiva, e assim, conhecimento nenhum, Formação nenhuma, 

comunicação gestual, chamei logo a família e perguntei “O que 

eu faço?” e me disseram “Fique a frente dela e use gestos que ela 

compreenda, ainda não existia libras, ainda era muito iniciante, 

então a mãe se contentava apenas de ela estar em sala de aula, 

depois, hoje eu penso, o quanto eu poderia ter feito mais. Ela tinha 

muita força de vontade, mas era quase impossível alfabetizá-la, 

até porque não tinha conhecimento, na época, a escola fez Livros 

didáticos, ela copiaria mas não iria entender (ENTREVISTA 

COM A PEDAGOGA AMANDA). 

 

A falta de conhecimento sobre a especificidade da deficiência auditiva e da 

comunicação foram aspectos evidenciados no discurso da professora. A professora 

Amanda reconhece as dificuldades na tentativa de alfabetizar essa aluna e reflete sobre s 

suas possibilidades pedagógicas frente ao desconhecimento das discussões sobre 

escolarização de pessoas com deficiência. 

Na escola em estudo existem momentos de planejamento coletivo da 

coordenação e professoras. Semanalmente ocorrem discussões de temáticas de interesse 

da escola de acordo com as demandas específicas de cada professora. Tal aspecto se 

evidencia no excerto abaixo: 
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A professora comenta durante o momento da observação que 

nunca tinha ouvido falar de níveis de leitura conhecia os níveis de 

escrita. O conhecimento dessa temática foi possível nos 

planejamentos semanais da escola (DIÁRIO DE CAMPO N° 36, 

SALA DA PEDAGOGA AMANDA, 3° ANO). 

 

A professora Amanda evidencia a relevância dos planejamentos semanais 

coletivos para a constituição da prática pedagógica. Quanto ao ser pedagogo Amanda 

expressa: 

 

Hoje para mim, ser pedagogo é você estar em constante busca, 

constante aperfeiçoamento do seu trabalho, eu acho que o 

pedagogo está se construindo a cada dia, em cada vivência, em 

cada atividade, tudo que você pensa em melhorar o seu trabalho 

no ambiente escolar, então assim eu não tenho uma definição 

específica para pedagogo, eu acredito que eu como pedagoga eu 

vivo em constante transformação por que eu estou sempre 

estudando, estou buscando, apesar de ter experiência sempre me 

perguntam se quero continuar na turma, mas por algumas 

particularidades eu priorizo continuar na turma. Então me 

perguntam se acho mais fácil e digo que não, é a mesma turma, 

mas mudanças aconteceram de um ano para o outro. Em minhas 

turmas elas são voltadas às deficiências, o que exige uma 

dedicação intensiva. (ENTREVISTA COM A PEDAGOGA 

AMANDA) 

 

 A pedagoga evidencia a construção constante da identidade profissional nos 

processos de ensino e aprendizagem escolar, na reflexão sobre a prática. Reitera a 

dimensão da transitoriedade- transformação dessa identidade e valoriza a experiência e 

particularidades do trabalho pedagógico com alunos deficientes como indicativo de 

constante preparação profissional. 

A concepção acima dialoga com as discussões anteriores acerca da construção 

da identidade profissional do pedagogo, concepções e dos processos de ensino e 

aprendizagem. Essa identidade profissional se constitui a partir das experiências no 

cotidiano escolar e na reflexão sobre os processos de ensino e aprendizagem. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A descrição dos processos de ensino e de aprendizagem, no âmbito da pesquisa 

realizada, possibilitou a investigação das diversas dimensões das práticas pedagógicas 

como: estratégias de ensino, relação professor-aluno, relação aluno-aluno, atividades e 

participação do aluno com deficiência.  

No desenrolar das cortinas da investigação se desvelam de um lado, algumas 

estratégias comuns às turmas observadas referentes à organização pedagógica da escola, 

de outro, identificamos estratégias, atitudes e posturas específicas do jeito de cada 

pedagoga em determinada fase de escolarização o que pode denotar nuances da identidade 

traduzidas nas práticas pedagógicas.  

As estratégias comuns identificadas nos processos de ensino referem-se aos 

planejamentos referentes aos projetos da escola, como por exemplo, o trabalho com a 

obra literária “O Pequeno Príncipe”. A observação das práticas na fase inicial, nos 

direciona ao entendimento dos processos de ensino pautados na concepção de ensino 

transmissivo que subsidiam as estratégias de exposição de conhecimentos escolares. As 

experiências com alunos com deficiência estão permeadas dessas concepções e 

estratégias que não problematizam a visão estereotipada da não-aprendizagem. 

Na fase da estabilização, as práticas investigadas apontam para estratégias 

diferenciadas que por vezes alcançar a turma, contudo demandam uma mediação 

diferenciada para o aluno com deficiência. Essa constatação sinaliza para uma discussão 

para além da tessitura desse trabalho acerca da interface currículo, práticas pedagógicas 

e sua materialização nas estratégias que possibilitem a construção democráticas de 

oportunidades de ensino e aprendizagem na escola. 

Na fase da diversificação, as práticas apontam para concepções e processos 

relacionados as trajetórias das pedagogas e a segurança na escolha de diferentes 

metodologias e recursos para ensinar as crianças, embora em alguns casos, as atividades 

de alfabetização careçam de um planejamento mais coerente com o contexto dos discentes 

a partir do eixo cultural e social dos alunos. 

A análise das concepções nos revelam as nuances dos sentidos construídos sobre 

ensinar e aprender. Nos discursos das professoras as concepções de ensino e 

aprendizagem se revestem da roupagem da reflexão sobre a prática. Neste sentido as 

concepções das participantes revelam não apenas de uma apropriação teórica dos 

conceitos, mas de uma tentativa de reformulação dos conceitos de ensinar e aprender com 



132 
 

base em sua prática. O que não significa inexistência de contradições entre concepções e 

as práticas pedagógicas observadas. 

Quanto ao sentido atribuído a ser pedagogo o estudo evidencia que a profissão 

pedagogo - para as participantes - está atrelada às tarefas relacionadas aos significados do 

ensinar e aprender na escola.  

A constituição da identidade das pedagogas, a partir das análises das entrevistas, 

iniciou-se nas experiências com a docência, em alguns casos, anteriores ao ingresso no 

curso superior e reafirmadas nas primeiras experiências. O papel da prática do contato 

com a sala de aula revela-se uma marca dos processos de constituição das identidades 

profissionais. O curso de pedagogia, na maior parte dos casos investigados, influenciou 

nos aportes teóricos e reafirmou a relevância de articulação da teoria e prática na 

constituição das experiências profissionais. Todas as participantes tiveram a experiência 

com sala, concomitante ao curso de graduação, com estágios.  

O processo de construção da identidade profissional é demarcado por situações 

tensas e contraditórias no âmbito do expresso nos discursos e do visualizado nas práticas 

notadamente no que diz respeito ao outro deficiente como parâmetro no processo de 

diferenciação e identificação. O aluno com deficiência é reconhecimento como o 

diferente quanto aos padrões de normalidade, contudo essa diferença não seja considerada 

nas intervenções pedagógicas no que tange à preocupação pedagógica de promoção de 

igualdade e justiça social. 

Uma das dimensões dessa construção são os fatores socioeconômicos e 

familiares que afetam a escolha do curso superior em pedagogia e da docência como 

campo de atuação profissional. As trajetórias profissionais com alunos com deficiência 

podem reforçar ou não essas escolhas e influenciar as concepções de ensino, 

aprendizagem e o significado de ser pedagogo. 

As experiências no exercício da docência segundo os dados da pesquisa apontam 

para as mudanças nas concepções de pedagogos sobre ensino e aprendizagem de pessoas 

com deficiência na perspectiva da inclusão. 

A análise dessas concepções evidencia as experiências no trabalho docente 

somadas às necessidades educacionais dos alunos como diferenciais da atuação e 

identidade do pedagogo na perspectiva da inclusão. A profissão do pedagogo requer 

planejamento, reflexão sobre/na prática e os processos formativos inerentes ao exercício 

diário da docência com vistas à aprendizagem e participação de todos os discentes.  
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A pesquisa revela a constituição da prática e identidade do pedagogo na 

articulação do saber teórico e do saber-fazer nos diversos cotidianos escolares. Na 

pesquisa realizada, os momentos de reunião pedagógica semanal, apresentam um aspecto 

formativo contínuo e indicam reflexões coletivas sobre as práticas pedagógicas na escola. 

Revelam, ainda, a necessidade de maior partilha de experiências pedagógicas entre os 

docentes da escola como forma de construção de uma variabilidade de respostas 

educativas para todos os estudantes.  

As observações e entrevistas apontam o diálogo reflexivo como oportunidade de 

aprendizagem na/da docência por meio das experiências e discussões acerca dos avanços 

e recuos na escolarização de todos os alunos, as “conversas sobre as tantas experiências 

anteriormente vividas e que se encarnam nos estudantes como modo de ser ou de não ser 

professor/professora” (GARCIA; ALVES, 2012, p. 496).  

As experiências, portanto, se mesclam às outras dimensões da prática 

pedagógica e se expressam nas subjetividades das pedagogas acerca dos conceitos de 

ensino, aprendizagem e o ser pedagogo na perspectiva da inclusão. 

A formação pedagógica no contexto investigado apresenta seu aspecto dinâmico 

e contínuo ligado às práticas pedagógicas reais. Isso nos leva a questionar as formações 

impostas às pedagogas com temáticas diferenciadas de suas realidades e pautadas nas 

concepções de alunos e escolas ideais não surtem o efeito desejado de preparação do 

pedagogo para as novas demandas discentes, tais como a educação inclusiva. É no 

contanto com os “alunos de verdade’ que as pedagogas reconstroem concepções e práticas 

ressignificando sua atuação profissional no cotidiano escolar.  

Essa perspectiva nos remete aos diferentes saberes docentes: conhecimento e 

apropriação teórica, dimensão das vivências e experiências e o aspecto didático-

pedagógico inerente à docência (PIMENTA,2011). Nas práticas investigadas essas 

dimensões dos saberes docentes são visíveis no ser pedagogo no contexto da educação 

inclusiva. 

A concepção do ser pedagoga, desnudadas a partir dos resultados da 

investigação, apontam para os conceitos de ensino e aprendizagem como demarcadores 

das identidades profissionais das pedagogas. 

As semelhanças das concepções nos questionários e entrevistas indicam uma das 

características da escola no que diz respeito à docência enquanto trabalho coletivo. Os 

ofícios das pedagogas têm a finalidade de direcionar as aprendizagens e o pleno 

desenvolvimento dos discentes.  
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A compreensão das especificidades da identidade profissional do pedagogo se 

relaciona as ações de ensino e aprendizagem.  Na concepção de pedagogo termos como 

ensino, aprendizagem e troca de conhecimento indicam a interface de tais conceitos aos 

processos de escolarização e formação dos pedagogos, relação indissociável se 

almejamos uma educação de qualidade para todos. 

A investigação conclui algumas aproximações e diferenciações com os ciclos 

propostos por Huberman (1995). No que diz respeito ao início da profissão, todos os 

discursos revelam os momentos de surpresas e adaptação à realidade. Soma-se a isso as 

experiências pedagógicas com alunos em situações de deficiência como desafio às 

concepções de ensino e aprendizagem dos pedagogos. 

A investigação da pedagoga no início da docência indica a sensação de estar 

despreparada para lidar com as situações reais de ensino dos alunos com deficiência na 

adolescência. Essa noção do despreparo pedagógico rebate na constituição da identidade 

profissional dessa pedagoga a ponto de se questionar sua escolha e refletir sobre a 

mudança de área após esse contato com a prática. 

As práticas investigadas na fase da estabilização apontam a autonomia docente 

como marca as concepções e práticas. As pedagogas apresentam habilidades pedagógicas 

relacionadas às situações de ensino e aprendizagem escolar. Essas habilidades advindas 

da sensação de segurança implicam na constituição da identidade desse pedagogo ao 

profissional do ensino e aprendizagem. Na reflexão sobre a escolarização dos alunos com 

deficiência, as pedagogas nessa fase, questionam sua atuação e as mediações pedagógicas 

propostas na perspectiva da construção de aprendizagens aliadas a inserção escolar e 

social e não identificamos essa autonomia do docente quando está ensinando o aluno com 

deficiência. 

Na fase da diversificação se evidencia o questionamento das práticas. Na visão 

de Huberman (1995) pode ocorrem um desencanto na trajetória profissional nessa fase. 

Em contrapartida, no contexto investigado, as práticas e discursos das pedagogas nessa 

fase enfatizam o prazer da docência como característica de suas identidades profissionais. 

A análise das concepções, práticas e percursos formativos das pedagogas 

indicam, no contexto pesquisado, o diferencial da experiência no início da docência e da 

colaboração pedagogo docente e pedagogo coordenador. Todas as participantes da 

pesquisa tiveram a oportunidade de trabalhar com alunos com deficiência no âmbito da 

inserção na carreira docente. Alguns discursos que emergiram da pesquisa apontam tais 

vivências como oportunidades formativas possibilitando transformações nas concepções 
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acerca das capacidades de aprendizagem das pessoas com deficiência, contribuindo para 

a construção de processos inclusivos. 

O estudo nos direciona a reflexão sobre os processos formativos no âmbito da 

formação inicial e continuada como dimensões que constituem as concepções, práticas e 

identidades profissionais. Um dos caminhos apontados nesse trabalho é uma investigação 

acerca da formação como dimensão articulada a prática e que pode expressar passos para 

a reflexão sobre uma identidade do pedagogo no âmbito da escolarização da pessoa com 

deficiência. 

Portanto, o estudo conclui que as práticas pedagógicas com alunos com 

deficiência somam-se às diversas experiências e podem transformar concepções 

interferindo na reflexão constante sobre as práticas e na construção das identidades 

profissionais de pedagogas. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE 1: ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

 

PESQUISA:APRENDER E ENSINAR NA ESCOLA INCLUSIVA: 

DESAFIOS NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DE PEDAGOGOS 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA - PROFESSOR 

Apresentação 

Discente do Programa de Pós Graduação – Mestrado em Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

Finalidade da entrevista  

Subsidiar a coleta de dados da Pesquisa intitulada “Aprender e ensinar na escola 

inclusiva: desafios na construção da identidade de pedagogos” 

 

Objetivo da Pesquisa 

Descrever processos de ensino desenvolvidos por pedagogos em salas de aula 

inclusivas na perspectiva de analisar como tais processos afetam a construção de sua 

identidade docente. 

 

Disponibilidade 

Data da Entrevista: ____/____/____ 

Duração da entrevista: ________________________ 

Permissão para gravar a entrevista: (   )Sim (   )Não 

Os dados da entrevistas serão utilizados respeitando o anonimato do (a) 

entrevistado (a). 

Pontos a serem discutidos na entrevista: 
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 Trajetória formativa e profissional  

 Prática Pedagógica do pedagogo 

 Trabalho pedagógico na sala de aula  

 Trabalho pedagógico com os alunos com deficiência 

 

Perguntas 

Porque você escolheu o curso de pedagogia? 

Na sua opinião que é ser pedagogo? 

Quais as funções do pedagogo numa escola 

Como você descreve suas primeiras experiências docentes? 

Qual sua primeira experiência com aluno com deficiência? 

Comente sobre sua rotina em sala de aula. Comente um dia típico de sua sala de 

aula e o comportamento dos seus alunos, inclusive aluno(s) com deficiência. 

O que você entende por ensino? 

O que você entende por aprendizagem? 

O que você considera no planejamento das aulas? 

Quais as metodologias que você mais utiliza em sala de aula?  

Como avalia os processos de ensino e aprendizagem? 

Quais instrumentos de avaliação você utiliza? 

Quais aspectos que você considera positivos e negativos no trabalho com 

estudantes com deficiência no espaço escolar? 

Na escola existem momentos de reflexão sobre as práticas pedagógicas? 
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APÊNDICE 2: QUESTIONÁRIO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

Caríssimo(a) professor(a) colaborador(a), o presente questionário é um dos 

instrumentos de coleta de dados de nossa pesquisa realizada no Mestrado em Educação 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) que objetiva descrever 

processos de ensino desenvolvidos por pedagogos em salas de aula inclusivas na 

perspectiva de analisar como tais processos afetam a construção de sua identidade 

docente. Informamos que sua identidade será mantida em sigilo. Agradecemos 

antecipadamente sua colaboração. 

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

Nome:____________________________Nome Fictício:_________________ 

1. Qual a sua idade?_______ 

2.Sexo:(  ) Masculino          (  ) Feminino           

3.Qual o estado civil? 

(a) Casado(a)   (b) Solteiro(a)  (c) Vive junto – união conjugal consensual (d) 

Divorciado(a)    (e) Viúvo(a) 

4.  Tem Renda familiar em média: 

(a) até 1 salário mínimo     (b) de 2 a 3 salários     (c) de 4 a 5 salários     (d) acima 

de 5 salários 

5. Formação 

5.1. Ensino Superior:     (  ) completo    (  ) incompleto. Qual curso? 

________________________________________ 

5.2. Pós-graduação:       (  ) completo    (  ) incompleto. Qual curso? 

_________________________________________ 

5.3.Outro:_______________________________________________________

______________ 

6.  A sua formação foi realizada em que tipo de instituição? 

a. Superior:() Pública           (  ) Privada  
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b. Nome da instituição:___________ Ano de conclusão do 

Curso:__________ 

c. Pós-graduação:(  ) Pública           (  ) Privada. Curso: _________________ 

d. Nome da instituição___________ Ano de conclusão do 

Curso:__________ 

7.  Qual a sua situação funcional atualmente? 

(a) Contrato(b) Estagiário(a)     (c) Outro: ________________ 

8. Há quantos anos trabalha como pedagogo?___________ 

9.Há quantos anos trabalha nesta escola?______________ 

10.Em qual ano do ensino fundamental está lecionando em 2014?_______ 

11. Ano em que realizou a última formação continuada: ___________ 

Tema da formação: 

______________________________________________________________________ 

12.  Realizou alguma formação em Educação Especial ou Educação Inclusiva?  

(  ) Sim     (  ) Não.     Em caso afirmativo qual? 

___________________________________________________ 

Fale sobre os principais conteúdos e informações obtidos nessa formação: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

13.  Já ensinou pessoas com deficiência/NEE?(  ) Sim     (  ) Não . 

13.1. Em caso positivo: Quais os tipos de deficiência? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

13.2. Durante quanto tempo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

13.3. Descreva brevemente sua experiência: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

14. Em sua formação como pedagogo teve disciplina voltada para a educação 

especial ou educação inclusiva?  

( ) sim (  ) não 
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15.  Escrevasobre o que significa ser pedagogo para você 

_____________________________________________________________ 

 

16.Você já trabalhou em instituições especializadas ou escola especial? 

(  )Sim   (  ) Não 

Em caso afirmativo: Qual instituição? Comente essa experiência. 

________________________________________________________ 

17. Esse ano tem aluno(s) com deficiência na(s) turma(s) que leciona? Se sim 

qual deficiência? 

 

18. Quais temáticas considera essencial para refletir sobre a inclusão de pessoas 

com deficiências? 
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APÊNDICE 3: ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO À SALA DE AULA 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

PESQUISA: APRENDER E ENSINAR NA ESCOLA INCLUSIVA: 

DESAFIOS NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DE PEDAGOGOS 

 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DA SALA DE AULA: 

 

ASPECTOS DA ORGANIZAÇÃO FÍSICA  

 

ASPECTOS DA ORGANIZAÇÃO DO CURRÍCULO NA SALA DE AULA 

 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

 ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

 METODOLOGIAS UTILIZADAS PELO PROFESSOR 

 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DISCENTES 

 

RELAÇÃO DOCENTE COM A HETEROGENEIDADE DAS TURMAS 

(INTERAÇÃO COM OS ALUNOS COM E SEM DEFICIÊNCIA) 

INTERAÇÃO ALUNO-ALUNO NAS ATIVIDADES PROPOSTAS 

INTERAÇÃO PROFESSOR-ALUNO 

FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA NAS 

ATIVIDADES PROPOSTAS 

 


