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1. APRESENTAÇÃO 

 

Observando as produções que têm como foco a formação de professores para a 

educação especial, veiculadas em eventos científicos nos últimos anos, iniciaremos essa 

reflexão trazendo três evidências que, a nosso ver, ainda não se esgotaram e, portanto, 

apresentam potencial de reflexão.  

A primeira evidência tem como centralidade o discurso acusatório dirigido aos 

professores da rede oficial de ensino. Tais enunciados explicitam um suposto 

desconhecimento, por parte desses professores, do que seriam “os pressupostos” e “os 

fundamentos” da educação especial revelando, portanto, o despreparo para engajarem-

se em uma proposta de educação inclusiva.  

A segunda evidência anuncia que, ao se discutir os desafios para a 

implementação de uma política educacional inclusiva não estão em pauta àqueles alunos 

que trazem histórico de diferença cultural, étnica ou de privações, mas o grupo “alvo” 

de preocupação é aquele que reúne os nominados “alunos com necessidades 

educacionais especiais” ou, com deficiências1. 

E, a terceira evidencia, o foco principal deste trabalho é o questionamento sobre 

o que seria a formação em educação especial, ou melhor, a formação de um professor de 

educação especial, tendo em vista que a educação especial é uma área de atuação e 

estudo, pois em relação aos contextos escolares, temos observado a efetivação da 

educação inclusiva destinada ao aluno deficiente sendo, muitas vezes entendida como 

sinônimo de educação especial. 

 A política nacional preconiza que a educação especial deve assumir a 

perspectiva da educação inclusiva. Essa perspectiva vem balizando projetos de 

                                                 
1 É importante considerar que a concepção de deficiência aqui retrata a perspectiva de um sujeito que está 
descrito nos discursos sociais e educacionais e que se distingue dos normais, ou seja, os anormais - e por 
isso é o diferente.  



formação/capacitação de professores2 financiados pelo Ministério da Educação em 

conjunto com a Secretaria de Educação Especial – SEESP, bem como sugerindo a 

inclusão de disciplinas e conteúdos de educação especial nas diretrizes curriculares dos 

Cursos de Licenciatura em todas as instituições de formação de professores do país. 

Não é objetivo, nesse momento, questionarmos a qualidade e o impacto dessas ações 

para a qualificação da escola. O relevante para essa reflexão diz respeito aos efeitos de 

sentido, no discurso sobre formação de professores, enunciado na política nacional de 

educação especial na perspectiva inclusiva. Os efeitos de sentido são os sentidos 

possíveis que um enunciado pode conter em função da formação discursiva na qual ele é 

produzido. Esses sentidos parecem ser todos evidenciados por um efeito que produz a 

ilusão de que o enunciado quer dizer o que realmente diz. (MARQUEZAN, 2008, p. 

09).  

Portanto, utilizando-se de algumas ferramentas da metodologia de meta-análise, 

o foco desse artigo é questionar os enunciados e os efeitos discursivos provocados por 

essas enunciações na formação de professores em educação especial. O corpus3 de 

análise foi construído tomando como referência produções caracterizadas como 

‘pesquisas concluídas’, apresentadas no eixo de formação de professores em educação 

especial, publicadas nos anais de um evento científico ocorrido no país no ano de 2008.4 

 

 

2. DESENVOLVENDO A REFLEXÃO 

 

Toda formação humana é atravessada por discursos que são produtores e que 

produzem significados. A perspectiva histórica nos mostra que os discursos produzem 

verdades caracterizadas (mesmo que não explicitadas) pela ilusão de quem fala e pela 

ilusão de que se controlam os sentidos do que se fala. Muito mais do que ilusão, a marca 

do não dito também constitui um saber e um poder que produz uma realidade e, por 

isso, uma prática discursiva. Assim, podemos refletir a respeito das práticas discursivas 

no que se refere à formação do professor de educação especial. Parece-nos que esse 

processo formativo hoje está marcado, não pela produção do conhecimento na área, mas 

                                                 
2 O Projeto “Educar na Diversidade” (MEC/SEESP), por exemplo, capacitou até março de 2008, 33 mil professores 
das redes públicas de ensino. 
3 Grigoletto (2002, p.63) assim define o corpus discursivo: “um conjunto de seqüências discursivas estruturado 
segundo um plano definido com referência a certo estado de condições de produção do discurso”. 
4 III Congresso Brasileiro de Educação Especial São Carlos/SP, 2008. 

 



pelo enunciado de uma “educação inclusiva” que coloca a educação especial em um não 

lugar que, a nosso ver, restringe-a a apenas uma modalidade de atendimento. 

A política educacional brasileira vem ‘tecendo’ a formação do professor em 

educação especial considerando um ideário que está conferindo outra identidade 

profissional ao professor que trabalha com esta área de conhecimento. Não há 

preocupação em pesquisar o perfil profissional desse professor nem, tampouco, a 

qualidade da formação. O que se percebe é que, na perspectiva que está posta, corre-se o 

risco de se realizar uma formação prescritiva, apressada, onde alguns conteúdos já 

“autorizarão” o professor a enquadrar os alunos na chamada diversidade. 

Se, como diz Foucault (1995, p. 56), os discursos são “práticas que formam 

sistematicamente os objetos de que falam”, torna-se importante trazer esses elementos à 

análise quando se discute a formação do professor de educação especial. Que 

conhecimentos estão sendo produzidos a esse respeito? O que significa a perspectiva 

assumida pelo Ministério de Educação para a discussão da formação de professores em 

educação especial? De quais identidades profissionais docentes estamos falando? 

No cenário cultural atual, onde os significados da educação especial, da 

educação inclusiva e da educação para todos estão sendo produzidos, criam e recriam 

diferentes discursos que podem ser percebidos nas falas dos gestores escolares, dos 

professores das diferentes licenciaturas, dos alunos/as, da família e da comunidade. Os 

diferentes sentidos produzidos nesse campo social de disputa reproduzem uma cultura 

de poder que ecoa, tanto nas políticas de formação como individualmente, nas práticas 

desses professores. O conflito está posto: a política de formação que aponta a inclusão 

escolar como a alternativa “politicamente correta” de inserção do aluno deficiente. E o 

desassossego dos professores que narram seus conflitos, desconhecimentos, repulsa 

muitas vezes, ao trabalho com o aluno deficiente. É neste campo discursivo ambíguo, de 

conflito, que está se produzindo e narrando a educação especial, os professores que 

devem atuar na perspectiva da educação inclusiva e, conseqüentemente, os alunos/as 

deficientes. 

Em complementaridade, há outro discurso que também contribui para a 

produção de um regime de verdade em torno da educação especial/educação inclusiva, é 

a idéia de que a formação de um professor de educação especial teria o sentido de 

afastamento da educação, pois a atuação da educação especial seria aquela que exclui, 

marginaliza, discrimina, tomando como referencia o paradigma assumido como 

discurso histórico para a área, o da segregação. O lugar da educação especial, portanto, 



parece ser tomado como fora do pedagógico e, por isso, facilmente substituído pelo 

paradigma da inclusão5.  

Identificar e analisar, portanto, como está sendo narrada a formação de 

professores na área da educação especial em produções acadêmicas veiculadas em um 

dos mais importantes eventos da área no país, remeteu-nos a uma leitura empírica que 

considerou:  

1. A perspectiva das políticas públicas de formação onde se questionam as 

formações ofertadas pelo ministério da educação; a inexistência de 

diretrizes curriculares específicas para essa área; o campo da educação 

especial que vem sendo considerado como habilitação do curso de 

licenciatura em Pedagogia; o ideário da educação para todos e da 

educação inclusiva que vem sendo interpretado como sinônimo de 

educação especial. 

2. A perspectiva dos binarismos discursivos que evocam conceitos tais 

como: Inclusão/exclusão, normal/anormal, deficiente/eficiente, 

educação/treinamento, diferença/normalização. Esses discursos, produtos 

da racionalidade moderna, vão se constituindo a partir da caracterização 

do conhecimento lógico que, pelas medidas e comparações, passaram a 

especificar ordem e estabilidade ao mundo, a determinar o conhecimento 

verdadeiro e absoluto, a constituir teorias inquestionáveis que amparam 

posições restritivas, mesmo que estas, paradoxalmente, sejam assumidas 

como inclusivas. 

  

Indiscutível é a expansão da área, materializada no número significativo de 

produções realizadas em vários estados brasileiros, frutos de pesquisas de teses e 

dissertações, de relatos de experiências. Trazendo como tema central a formação de 

professores em educação especial ou para a educação inclusiva, essas produções 

                                                 
5 Quando buscamos refletir em torno dos paradigmas impostos para a educação especial como 
fundamentos da área, tomamos como referencia as palavras de Veiga-Neto: “[...] é justamente por ser 
uma palavra cuja polissemia é muito ampla que paradigma pode ser usada como um despiste: não tendo 
muito para dizer, para se explicar, para justificar suas posições, alguém pode usá-la para dar a impressão 
de que está dizendo muito, deixando que o interlocutor se vire para entender o que quiser ou puder 
entender. Estaríamos, neste caso, frente a àquilo que, [...] Maria Isabel Bujes chama de ‘selo de 
qualidade’, ou seja, uma certificação da qualidade do nosso pensamento. Uma tal palavra funciona como 
selo, como uma grife. Aliás, é fácil vermos que moda e selo de qualidade se articulam e se reforçam  
mutuamente, do que resulta o aumento de capital dos seus usuários. Ora esses usuários são vistos como 
mais bonitos, ora mais importantes, ora mais ricos, ora mais inteligentes”.(2007, 37) 



analisam como estão ocorrendo os processos de inclusão dos alunos deficientes no 

ensino comum e, frente a essa realidade educacional, como o professor vem se 

posicionando. Acreditamos que a análise dessas produções possa revelar indicadores 

importantes para orientar a reflexão a respeito da formação desse profissional.  

Neste sentido e amparadas em algumas ferramentas da metanálise, buscamos 

identificar e analisar variáveis que permeiam as referidas produções. A escolha da 

metanálise, utilizada inicialmente na transformação de informações em conhecimento 

na área da saúde, considera que, a partir das diferentes produções de pesquisa reunidas, 

organizadas e analisadas é possível criar variáveis que possam dar a dimensão do 

“estado da arte” de um campo do conhecimento, no caso, a pesquisa em formação de 

professores para a educação especial.   

A metanálise, como revisão sistemática, permite projetar um meio para 

identificar e avaliar, nos achados de pesquisa, a consistência de resultados que possam 

projetar contribuições para uma intervenção também sistemática na realidade. Ou seja, é 

pela perspectiva de uma revisão sistemática que entendemos ser possível criar um elo 

entre as pesquisas produzidas em torno da formação de professores em educação 

especial e as práticas formativas desse profissional. 

Neste sentido, a análise das produções que compõe o corpus desse estudo é 

considerada como enunciados produtores de sentido - que tomamos como objeto de 

analise6.    

Entendendo essas práticas discursivas como produtoras de significados, não 

temos a intenção de tomar o discurso do outro, no caso os (as) autores (as) como objeto, 

mas deixar que esses possam, com seu discurso, serem tomados, pois, conforme Ficher 

(2001, p.198) “é preciso ficar (ou tentar ficar) simplesmente no nível de existência das 

palavras, das coisas ditas”. 

  As possibilidades de analisar os discursos e as práticas discursivas em questão 

serão apreendidas como enunciados que, como acontecimentos, se irrompem em um 

tempo e em um lugar sendo, portanto, produções datadas. Essa sistematização permitiu 

identificar àqueles enunciados pertencentes à certa formação discursiva (FISCHER, 

                                                 
6 Entendemos essas produções como sendo práticas discursivas que se constituem de “um conjunto de 
signos, como significantes que se referem a determinados conteúdos, carregando tal ou qual significado, 
quase sempre oculto, dissimulado, distorcido, intencionalmente deturpado, cheio de “reais” intenções, 
conteúdos e representações, escondidos nos e pelos textos, não imediatamente visíveis. É como se no 
interior de cada discurso, ou num tempo anterior a ele, se pudesse encontrar, intocada, a verdade, desperta 
então pelo estudioso”. (FISCHER, 2001, p. 198) 



2001, p. 202). Neste sentido, a análise dos enunciados7 e a sistematização de elementos 

comum às produções cientificas (textos publicados pelos anais do evento) foram 

consideradas a partir das seguintes caracterizações reflexivas: a). Que tese central 

referencia a produção analisada. b). Quais argumentos dão sustentação a esta tese 

central. c). Quais referências sustentam a argumentação e a confirmação da tese central. 

d). Quais resultados/materialidade estão produzindo verdades discursivas sobre a 

formação e a prática desses professores.. 

 

 

3.   PRODUZINDO DADOS E ANÁLISE 

 

O corpus de análise considerou 54 produções oriundas de pesquisas concluídas e 

publicadas no eixo formação de professores em educação especial. A princípio tomamos 

os resumos como base de dados para construção de variáveis. Essas variáveis foram se 

[re]construindo e [re]organizando à medida em que os trabalhos completos passaram a 

fazer  parte  da análise. 

 

 

3.1 Analisando as teses centrais 

 

A partir da leitura das 54 produções foi-se construindo a rede de teses centrais 

que entrelaçam os textos e, considerando essa primeira referência, foi possível 

identificar 6 grupos. 

 O primeiro grupo, constituído por 05 textos, têm como tese central a formação 

inicial de professores de educação especial. Desse total, 02 abordam a formação inicial 

e os outros, 03, abordam a formação inicial de professores em uma perspectiva 

generalista, nas licenciaturas sendo essa a formação necessária para a educação 

inclusiva. 

                                                 
7 Segundo Fischer “na análise do enunciado [...] interessa a sua condição mesma de enunciado, em seus 
quatro elementos básicos: 1. a referência a algo que identificamos [...]; 2. o fato de ter um sujeito, alguém 
que pode efetivamente afirmar aquilo [...] 3. o fato de o enunciado não existir isolado, mas sempre em 
associação e correlação com outros enunciados, do mesmo discurso [...]  ou de outros discursos 4. 
finalmente, a materialidade do enunciado, as formas muito concretas com que ele aparece, nas 
enunciações que aparecem [...], em falas [...] nas mais diferentes situações, em diferentes épocas”. (2001, 
p. 202) 
 



 O segundo grupo constituído por 17 textos abordam a formação continuada. 

Desse total, 03 tratam da especificidade da formação em educação especial e os outros 

14 tratam da formação na perspectiva da educação inclusiva. 

 Na articulação entre o primeiro com o segundo grupo, tem-se um terceiro, 

composto por 04 produções que trazem como tese central a formação inicial e 

continuada de professores sem descriminar diferença entre estes dois níveis de 

formação. Destes, 01 texto discute a formação em educação especial e os outros 03 a 

formação para educação inclusiva. 

O quarto grupo engloba 15 produções que não tratam especificamente sobre a 

formação de professores em educação especial. Analisam 

discursos/representações/concepções dos docentes em relação ao aluno deficiente, em 

relação à educação inclusiva, ou em relação à formação de professores para atuar na 

escola dita inclusiva.  

O quinto grupo, composto por 07 produções, não referencia diretamente a 

temática do eixo formação de professores em educação especial. Analisam experiências 

de professores e estagiários com alunos deficientes, sendo 01 na área de educação 

especial e os outros 06 na temática inclusão. 

Por fim, o sexto grupo, composto por 06 produções não foram considerados 

nesta análise, pois eles, não apresentaram, a nosso ver, referencia direta e indireta com a 

temática do eixo formação de professores em educação especial.  

Diante da organização sistemática por grupos, foi possível perceber o lugar de 

onde estes textos/trabalhos falavam e, neste sentido, foi necessário interpretar o 

conjunto de teses centrais dos mesmos, para que pudéssemos evidenciar como as 

pesquisas concluídas publicadas pelo evento estavam produzindo o discurso conceitual 

que atravessa a área da educação especial. Esse discurso se apresenta nos textos num 

lugar mais amplo, referindo-se à educação inclusiva e não a especificidade da educação 

especial como campo de pesquisa e atuação profissional. A discussão conceitual sobre o 

sentido e significado da educação especial e da educação inclusiva não foi objeto de 

discussão. Nos textos apresentados, o pressuposto da inclusão é a referencia para a 

formação de professores em educação especial, sem que este seja um formando ou 

formado em educação especial. 

Neste contexto é importante salientar, mesmo sem aprofundar, o que 

entendemos por educação especial e educação inclusiva no momento que líamos e 

analisávamos os textos.  



Reportando-nos a Beyer (2005) entendemos a educação especial como espaço de 

reflexão, como campo de pesquisa capaz de produzir saberes que oferecem bases 

materiais para que as subjetividades dos “diferentes”8 possam ser inscritas. Entendemos, 

com isso, que a educação dos “diferentes” não pode ser pensada por perspectivas 

ingênuas, ou seja, imaginando que para atender a especificidade de cada aluno é 

possível sem que os professores ou pelo menos alguns deles possam conhecer e 

produzir saberes distintos daqueles que de forma geral são produzidos e reproduzidos 

por conhecimentos escolares9, próprios do ensino comum.  

Por outro lado, entendemos a educação inclusiva como conceito e, por isso, é 

uma prática discursiva que se configura em um movimento de perspectiva, ou seja, uma 

visão de organização da sociedade e da escola que assume como referencia a 

ambivalência incluído/excluído como conflito e aponta a superação deste na idéia de 

que é possível acabar com o excluído. Uma educação inclusiva que toma o aluno/a 

como diferente/diverso dando a ele o direito de ocupar o mesmo espaço de todos, dos 

iguais. Uma educação que legitima a escola como aquela que acolhe os diferentes e que 

precisa organizar-se para adequar suas ações para os diferentes na tentativa de 

aproximá-los cada vez mais dos iguais.  

Tendo referencia nestas compreensões de educação especial e de educação 

inclusiva que apontamos a necessidade de refletir teses centrais nas produções 

científicas buscando pensar a dimensão de um movimento pesquisa em formação em 

educação especial que considere o campo de conhecimento e atuação da educação 

especial e que possa construir o espaço profissional do professor e do pesquisador que a 

nosso ver está colocado no mesmo lugar e tendo o mesmo espaço de produção que é a 

educação inclusiva.10 

 
 

                                                 
8 Diferentes, neste texto, vai aparecer em alguns momentos entre aspas para chamar à reflexão sobre o 
que realmente entendemos por diferente, considerando que este termo tem sido usado para substituir 
antigas denominações dadas ao deficiente. Chamar para esta reflexão tem o sentido também de discutir a 
idéia de diferente num movimento em que diferença é sinônimo de diversidade e o diferente é antônimo 
de normalidade, padronização, disciplinamento. Esta discussão pode ser aprofundada com a ajuda de 
alguns autores tais como: Alfredo VEIGA-NETO, Jorge LARROSA, Carlos SCLIAR, Maura Corcini 
LOPES, enfim, autores situados no campo dos estudos culturais. 
9 Nesta perspectiva Lopes (2007) afirma: “Atender as especificidades dos alunos e buscar fornecer 
condições de trabalho diferenciadas que os possibilitem fazer deslocamentos em relação a si próprios, é 
uma questão de abrangência da Educação dita Especial”. 
10 É importante salientar aqui o trabalho que a educação de surdos tem feito principalmente no Rio 
Grande do Sul através do GIPES (Grupo Interinstitucional de Educação de Surdos) no sentido de 
encontrar com a comunidade surda um espaço para uma outra leitura do lugar  do surdo na escola e na 
sociedade. 



3.2 Argumentos e referenciais que dão sustentação as teses centrais 

 

A perspectiva da inclusão escolar dos alunos/as deficientes atendidos 

anteriormente no ensino especial é o argumento que direciona a reflexão da maioria das 

produções analisadas. É deste argumento que se levanta a necessidade de impor as 

licenciaturas, diretrizes de uma formação de professores que possibilite prepará-lo tanto 

inicial como continuadamente para aceitar, planejar, intervir e avaliar qualitativamente a 

estada do aluno “diferente” no ensino comum. É, neste sentido, que um conjunto de 39 

textos analisados, aponta a necessidade do professor (aquele que esta cursando alguma 

licenciatura ou que já é licenciado) saber atuar com a educação inclusiva.  

Dentre o conjunto de 39 textos, um subconjunto de 13 argumenta que a atuação 

do professor para a educação inclusiva precisa ter como referencia a aprendizagem de 

alguns elementos, sendo essa a condição para a atuação do professor na escola 

inclusiva, são eles: o professor reflexivo, a criatividade, o conceito de contribuições do 

lazer e da recreação, a mudança  de concepções, representações, o conhecimento do 

paradigma da educação inclusiva, a história de exclusão do deficiente, o uso de 

ferramentas e de adaptações, conhecimentos de teorias psicológicas e psicopedagógicas, 

enfim. 

Nesta perspectiva é recorrente como elemento argumentativo das teses centrais a 

necessidade da formação, a responsabilidade dos professores e o papel do estado com a 

formação que possa conduzir para a transformação da escola em escola inclusiva; do 

papel e da necessária formação para que os professores possam atuar na sala de aula 

inclusiva e em contextos de diversidade; a necessidade de mudança nos significados que 

os professores dão para a inclusão e para o aluno deficiente; e, a importância que nas 

formações se apresente possibilidades de os professores incorporarem às suas práticas 

pedagógicas elementos conceituais/práticos de diferentes áreas do conhecimento para 

que qualifiquem a mediação do processo de aprendizagem dos alunos deficientes. 

Fica evidente no contexto dos argumentos que sustentam as teses centrais dos 

textos a preocupação com a formação de professores na perspectiva da educação 

inclusiva, sendo a formação o lócus para preparar o professor capaz de oferecer “coisas” 

(recursos, adaptações curriculares e avaliativas, meios de acessibilidade) ao “diferente” . 

Ou seja, perpassa a idéia de que se o professor aprender na formação alguns pequenos 

ajustes a realidade existente será possível corrigir e adaptar este sujeito a escola, será 



possível que o “diferente” passe a ocupar o espaço de um incluído desaparecendo aos 

poucos o desvio e dando a ele a possibilidade de aprender a viver no espaço dos iguais. 

Para sustentar estes argumentos os trabalhos apresentam como referencias a 

documentação produzida pelos órgãos e instituições internacionais, principalmente 

Salamanca, a legislação e as políticas de educação especial que passam a legislar e 

legitimar o adjetivo inclusivo como marca.  

Nos textos analisados a teoria dos paradigmas históricos da educação especial é 

também, justificativa para a necessidade de formação do professor de educação especial 

para a educação inclusiva e neste contexto analisamos que é tida e referenciada somente 

como modalidade de atendimento educacional e não como área científica que faz 

interlocução e se constitui por ela. 

Identificamos no discurso textual em torno da educação especial e, também, da 

educação inclusiva que os argumentos as teses de formação de professores em educação 

especial são atravessada pela ingênua idéia de que uma área do conhecimento é imune e 

neutra à dinâmica histórica e cultural. Isso pode ser exemplificado, tendo em vista que, 

o sujeito-deficiente é tido como aquele que precisa ser incluído num espaço já existente 

e, o professor é aquele alguém que precisa ser preparado pela antecipação para recebê-

lo. Um discurso que vai à contramão das noções de relação e interação que 

fundamentam as idéias de aprendizagem apresentadas.  Nos textos analisados, portanto, 

pouco se reflete sobre este espaço – escola- e sobre como ele é produzido constante e 

cotidianamente para ter que receber de fora para dentro o adjetivo de inclusivo.   

Ainda, no que toca aos argumentos das teses centrais, 06 textos de pesquisa 

situam a temática na educação especial e mantêm um processo de argumentação que se 

sustenta na formação deste profissional em sua especificidade. Esses textos trazem a 

reflexão dos processos curriculares de formação do professor de educação especial, as 

condições de trabalho e as opções de escolha pela área de atuação relacionando este 

profissional com o sujeito aluno/a que é produzido como deficiente. Vale ressaltar que 

ficam subjacentes aos argumentos destes trabalhos algumas reflexões não explicita, 

derivativas das interpretações, são elas: quem é o professor de educação especial; quais 

diretrizes de formação; quais campos de conhecimentos articulados fundam a área de 

pesquisa; quais pesquisas fundamentam o campo de conhecimento educação especial; 

campo de pesquisa e atuação profissional do professor de educação especial, educação 

especial é só modalidade de ensino, dentre outras. 



Estes apontamentos ganham mais consistência se os olharmos em relação ao que 

hoje vem se determinando como pesquisa em formação de professores em educação 

especial, principalmente se considerarmos as produções analisadas para esse texto.  

 

 

3.3 Verdades produzidas nas produções científicas de formação de professores em 

educação especial 

 

Nos textos analisados procuramos ainda, reconhecer nos resultados de pesquisa 

elementos práticos que direcionassem a formação do professor de educação especial. 

Destes resultados sistematizados podemos citar algumas verdades enunciadas pelos 

textos que apontam para uma leitura da realidade. Estas são: a certeza do aumento 

significativo de deficientes matriculados na escola comum; a dificuldade de acesso a 

serviços especializados em educação especial; a não formação especifica dos 

professores; o não preparado para trabalhar com alunos deficientes; a angustia dos 

professores em se deparar com um aluno “diferente”; o conhecimento de percepções e 

significados atribuídos a deficiência contribuir nas formações de professores; e, o 

descompasso entre necessidades do ensino e as propostas oficiais de formação de 

professores de educação especial pelos órgãos de gestão do estado. 

Com relação à formação do professor os textos apontam como verdades para a 

formação de professores, as seguintes referencias: o professor precisa investigar seu 

modo de agir; a formação de professores precisa se acontecer a partir do modelo 

reflexivo que transcende a racionalidade técnica; o modelo de formação deve provocar 

trocas de experiências em estimular o pensar diferente; a formação continuada suprir as 

lacunas da formação inicial; formação precisa ajudar a mudar o olhar que o professor 

tem do aluno;  a formação deve orientar o professor para o lugar do não saber, para 

desvelar sentimentos e para desconstruir preconceitos; temas da educação especial 

sejam introduzidos nos currículos das licenciaturas e das formações continuadas como 

garantia para o atendimento do aluno com necessidade educativa especial ensino 

regular; as formações tenham como referencia as experiências dos professores com a 

sala de aula; e, a formação precisa se dar pela resignificação das práticas. 

Com relação à atuação da educação especial se constituem, pelos resultados, as 

verdades de que o professor da educação especial é: responsável por fornecer no âmbito 

da escola inclusiva experiências novas e instigantes que despertem a curiosidade para 



buscar soluções originais; capaz de adequar o ensino ao aluno deficiente; e, o 

facilitador/mediador da aprendizagem do aluno deficiente. 

Diante dos resultados das pesquisas pode-se dizer que pouco elas concretizam 

situações de pesquisa para que se efetive uma prática de formação de professores em 

educação especial. Os resultados não são capazes de ampliar a discussão em torno da 

formação de um professor para a educação especial.  

Nossa preocupação, no contexto da publicação deste trabalho de analise  de 

outros textos científicos é incitar os pesquisadores deste campo para produzirem 

pesquisas que qualifiquem a prática de formação se professores que toma a educação 

especial como área de pesquisa e atuação. Também que, no contexto das políticas 

públicas, possamos como pesquisadores, refletir os caminhos da formação buscando 

perceber como se configuram e podem se configurar, como se produzem e podem se 

produzir a formação inicial e continuada do professor de educação especial. 

 

 

4. CONCLUSÕES EM ABERTO 

 

Para a educação dos diferentes não seriam necessárias “diferentes educações”? 

Temos que pensar sobre uma educação para todos ou em múltiplas educações para 

atingir a todos? Pensar a multiplicidade de possibilidades da educação não seria um 

princípio de respeito à diferença tão difundido com a perspectiva da educação inclusiva? 

A reflexão em torno destas questões nos leva a outra que para este texto se torna mister: 

Para a mediação da aprendizagem dos diferentes alunos não seriam necessários 

diferentes professores e estes com diferentes conhecimentos. 

As questões acima são significativas do que foi o movimento de reflexão que a 

leitura e análise dos textos/trabalhos provocaram em nós escritoras deste artigo.  Além 

destas perguntas em aberto, podemos também compartilhar a reflexão sobre as nossas 

inquietações em relação ao que seria e como se daria a formação de um professor da 

educação especial.  Como seria possível reconhecer, numa área composta por múltiplas 

ciências em interlocução, aquilo que é a formação de um professor de educação 

especial? O que configuraria a formação de um professor para a educação inclusiva? 

Quais professores, ou melhor, todos os professores de uma escola não deveriam se 

ocupar da educação inclusiva? A educação inclusiva é conteúdo exclusivo da educação 

especial? Qual espaço se tem hoje para pensar a formação de um licenciado em 



educação especial, já que cursos de 180 ou 450 horas estão produzindo um professor de 

educação especial?  

No sentido de contribuir com a pesquisa sobre a formação de um professor na 

especificidade da pesquisa e atuação em educação especial, que pensamos ser 

necessário identificar, como nos textos científicos o termo ‘perspectiva inclusiva’, 

‘educação inclusiva’ vem capturado a educação especial, como vem produzindo 

discursos/formas de nomear a formação e como num conjunto de enunciados vem 

produzindo verdades que estão determinando a formação deste professor. Nossa 

preocupação esta em perceber como este acontecimento discursivo que está sendo 

publicado para dizer da formação de professores em educação especial, está 

determinado o lugar que pode não ser o lugar da educação especial como área de 

conhecimento e de pesquisa em educação. 

Neste contexto, consideramos importante apontar para a reflexão da educação 

especial que numa perspectiva política recebe a qualidade/adjetivo de educação 

inclusiva. A necessidade da reflexão sobre o que vem se produzindo como significados 

que tecem a construção de sentidos, tanto para a área da educação especial entendida 

como uma área de fronteiras, como para a educação inclusiva. A compreensão cada vez 

mais necessária destas relações poderá identificar as interfaces que levem a produção de 

outras verdades mais ou menos legitimadoras de uma formação de professores de 

educação especial. 
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