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RESUMO: O artigo apresenta um estudo que tem como objetivo analisar as relações 
estabelecidas entre a inclusão de si e o autorizar-se na produção escrita, tendo em vista a 
problemática do silenciamento nutrido na impessoalidade da formação de professores. A 
pesquisa foi desenvolvida na perspectiva metodológica da pesquisa formação, e as oito 
professoras da rede estadual e municipal assumindo, sendo e se fazendo, um investigador que 
investiga seu próprio conhecimento, narraram e refletiram sobre suas histórias de formação e 
experiencia. No resultado da pesquisa o caráter autobiográfico da narrativa escrita, além de ter 
sido uma fonte de coleta de dados, possibilitou ao professor esgarçar o véu da exclusão, a 
partir da inclusão do conhecimento de si, autorizando-se a pensar, a falar e a produzir 
conhecimento, revelando o caráter autopoietico na significação da escrita narrativa. 

Palavras-chave: Inclusão de si. Autoria. Formação de professor. 

ABSTRACT: The article presents a study with the objective to analyze the relations between 
inclusion and authorize of yourself in written production, observing the problem of silencing 
nourished by the impersonality of teacher education. The search was developed in the 
methodological perspective of the research training. The eight teachers who teaches in state 
schools and some that are assuming the function in a municipal school were being and doing a 
researcher who investigates his own knowledge, they narrated stories and reflected on their 
training and experience. On the search result the autobiographical character of the narrative 
writing, besides being a source of data collection it allowed the teacher to rip the veil of 
exclusion, since the inclusion of self-knowledge, allowing yourself to think, talk, and produce 
knowledge, revealing the autopoietic character in the significance of  narrative writing. 
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Clarice Lispector na sua propriedade singular de escrever, entrelaçando sentidos do 

modo existencial de ser, parece mergulhar em si e puxar de lá os significados que lhe revela e 

mobiliza a todos os leitores que se encantam nesse movimento. De forma inovadora, cria 

palavras metafóricas abertas à pluralidade de interpretações e, numa linguagem coloquial, 

revela o que compreende e o que questiona da vida e do mundo numa perplexidade que nutre 

o leitor na sua inquietude e no seu estilo próprio em tratar as questões e a condição humana de 

ser. A sua narrativa instiga o leitor essencialmente na busca da compreensão do ser humano e, 

revelando no seu saber literário, sua capacidade de expressar o poder da introspecção, dos 

sentimentos humanos e do conhecimento de si, questiona a condição humana de ser: 

Como é que se explica que o meu maior medo seja exatamente em relação: a 
ser? e no entanto não há outro caminho. Como se explica que o meu maior 
medo seja exatamente o de ir vivendo o que for sendo? como é que se 
explica que eu não tolere ver, só porque a vida não é o que eu pensava e sim 
outra- como se antes eu tivesse sabido o que era! Por que é que ver é uma tal 
desorganização? (LISPECTOR, 1998, p. 15) 
 

Levando-se em consideração ser “impossível separar o eu profissional do eu pessoa” 

como argumenta Nóvoa (2000, p.17) em se tratando da discussão a respeito do processo 

inclusivo em formação de professor qual o sentido da inclusão ou exclusão do conhecimento 

de si? O que a história revela da construção desse sentido no processo em formação? Qual a 

significação do que ficou em si, do vivenciado na experiência de formação? Que 

possibilidades a inclusão do conhecimento de si, cria no autorizar-se da escrita? A tecedura 

destas questões requer a escuta do ressoar do principal oráculo de Apolo, patrono da 

sabedoria, “conhece-te a ti mesmo” como uma luz de possibilidades, “indicando-lhe que antes 

de tentar resolver os enigmas do mundo externo será mais proveitoso que comece 

compreendendo a si mesmo” como acentua Chauí (2003, p. 15), mobilizando o 

comprometimento com a constituição histórica da formação de professor de forma que o 

incluir-se nesse processo se projete na possibilidade da articulação da história vivida na 

formação e o conhecimento do que ficou em si desse processo.  

A perspectiva inclusiva traz à tona o caráter excludente da educação implicado na 

constituição da hegemonia do conhecimento que transversaliza a formação, de modo que sua 

compreensão fica condicionada ao entendimento do paradoxo “exclusão x inclusão” como 

pontua Serpa (2004, p.234), evidenciando os dois tipos de exclusão inerentes a esse processo: 

“a exclusão material, quando não somos incluídos no referencial hegemônico e a exclusão 

simbólica, pela assimilação ao referencial hegemônico, com a conseqüente renúncia ao seu 

referencial originário”. Nessa perspectiva, a exclusão do caráter subjetivo fundante da 
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educação, da educação especial, enfim, das ciências humanas, foi se confirmando, 

silenciosamente, como explica Souza, (1996, p. 31): “Nesta perspectiva, o olhar do homem 

sobre si mesmo deve ser frio, objetivo e calculista”. 

As marcas desse processo na construção da escrita vêm se constituindo em um dos 

mais fortes mecanismos de exclusão de si na formação do conhecimento, na medida em que o 

processo de ensino, ao centrar-se nas regras e normas da escrita, ignora a linguagem escrita 

que revela a subjetividade constituída na relação, na percepção e nas experiências encharcadas 

de emoção no viver a vida e as relações na vida. Dando clareza a essas considerações, 

Najmanovich (2001, p. 7) pontua: “[...] no discurso da modernidade, o discurso do enunciado 

é ocupado por um sujeito abstrato e universal e, então, se escamoteia a responsabilidade de 

quem fala por expressão própria”.  

O presente artigo se constitui num recorte do processo inclusivo em formação de 

professores desvelado na pesquisa “Tecendo saberes, dizeres, fazeres em formação contínua 

de professores: uma perspectiva de educação inclusiva”4, cujo caminhar metodológico se 

processou na perspectiva da pesquisa-formação cujo espaço experiencial foi curso “A 

narração, a escuta e a dialogicidade da formação de professores da educação inclusiva” 

Levando em consideração que “para as ciências do homem, o método deve brotar da 

investigação que por princípio interroga o próprio conhecimento a partir do conhecedor, do 

conhecido e do conhecível” (GALEFFI, 2004, p.18), as professoras participantes da pesquisa, 

como investigadora que investiga seu próprio conhecimento, foram desconstruindo o 

silenciamento de si, nutrido na impessoalidade da formação de professores. 

O caráter autobiográfico da narrativa utilizado, além de ter sido uma fonte de coleta 

de dados, possibilitou ao professor entrelaçar fios e meadas da história de formação e 

experiência, desvelando sentidos e significados do que ficou em si do processo de formação. 

Nessa perspectiva, participaram do processo oito professoras das redes, estadual e municipal 

de Ensino de Aracaju. O sentido de co-participação foi tão assumido que elas me autorizaram 

a registrar as suas histórias de formação e experiência com os seus verdadeiros nomes. Nesse 

movimento, as professoras investigaram a exclusão de si, retratada no que lhe foi imposto 

pelo silenciar, pelo não permitido, pelo obedecido e não entendido, pelo que estava guardado, 

mas desconhecido de si próprio. 

Aqui, a essência da discussão está em fazer uma análise das relações estabelecidas 

entre o movimento da inclusão de si e o autorizar-se na produção escrita em formação de 

professor, e a questão fundante desse processo foi a tomada de consciência da exclusão vivida 
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e a descoberta do sentido de si, até então desconhecido, que mobilizou o desejo da produção 

escrita, desfiando a superação das barreiras historicamente construídas. Nessa perspectiva, o 

capitulo vai entrelaçando e tecendo fios e meadas dos silêncios implicados nos fundamentos 

da história da Educação Especial nos seus diferentes momentos e propostas e, por fim, vai 

tecer considerações da inclusão de si, e como o resgate dos sentidos de si potencializou o 

processo de autoria das professoras. 

 

O esgaçar do véu da exclusão em formação de professores 

 

Quem se permitir voltar no tempo e puxar de lá as lembranças que lhe revela vai 

compreender que “na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, 

repensar, com imagens de hoje, as experiências do passado. A memória não é sonho, é 

trabalho”, pontua Bosi (1994, p. 55), mobilizando o entendimento de que só lembrando e 

reconstruindo as imagens das experiências vivenciadas para, então, compreender o “esgarçar 

o véu da exclusão” tecida no silenciamento de si, nutrido na formação de professores, tecida 

num conhecimento que deixa à margem o que mais revela e diferencia o homem na 

especificidade humana de ser: seus sentimentos e a linguagem narrativa que revela nas 

diferentes formas de pensar, de sentir e de ser, sua subjetividade.  

Nesse desafiar-se é fundante a compreensão de que a cultura da exclusão, instituindo 

a objetividade como critério de verdade, desconsiderou a subjetividade e deixou à margem na 

formação de professores, a compreensão do sentido que lhe revela e lhe representa. Assim, a 

metáfora “véu da exclusão,” camufla a duplicidade da exclusão, material e simbólica, e a 

perspectiva inclusiva exige a compreensão do esgarçar desse véu para fazer emergir o que 

ficou silenciado em decorrência da uniformização da apropriação do referencial hegemônico 

que, ao longo desse processo, desconsiderou que “do ponto de vista da narrativa da ciência, a 

monocultura da mente impõe uma gramática dessubjetivada, fria e supostamente impessoal” 

(ALMEIDA, 2006, p.289).  

Mas, como essa impessoalidade foi se constituído e sendo definidora na exclusão de 

si, na negação de um pensar próprio e apropriado? Que marcas desse processo estão presentes 

no processo de construção da escrita? A história de formação marcada por um discurso que 

prioriza a lógica, a precisão, a definição, a racionalidade, o “sujeito era pensado como uma 

superfície que refletia, capaz de formar uma imagem da natureza externa, anterior e 

independente dele. Conhecer era descrever e predizer. O sujeito não entrava no quadro que ele 
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mesmo pintava” ,pontua Najmanovich (2001, p. 22), fortalecendo o esclarecimento da 

impessoalidade na construção da escrita e, nesse sentido, o fio da meada é puxado lá da 

nascente no inicio da escolaridade quando no processo de alfabetização a aprendizagem da 

escrita se efetua como uma aquisição técnica Ferreiro (1985) e, nessa perspectiva, nega a 

aprendizagem conceitual. Em decorrência, ao mesmo tempo em que fragiliza a autonomia do 

aprendente na construção da sua subjetividade, cria uma vulnerabilidade e dependência do 

outro, silenciando seu referencial original. 

A questão chave que se faz presente nesse processo é a supremacia da objetividade 

sobre a subjetividade e, nesse sentido, é fundante compreender que “a objetividade, instituída 

como critério supremo de verdade teve uma conseqüência inevitável à transformação do 

sujeito em objeto” como esclarece Nicolescu (2005, p. 23). O rigor desta questão no processo 

histórico da formação do conhecimento teve sempre seus mecanismos mais rígidos e mais 

definidores no processo da aprendizagem da produção da escrita. A rigidez das normas, das 

regras, retratada na significação do poder da escrita universalizada, impregnada pela 

racionalidade, a qual absolutiza e torna inquestionável sua convencionalidade, gerou sim, a 

impessoalidade, silenciando o autor e o lugar de onde ele fala, substituindo na escrita, o 

pronome “eu” que representa o autor que fala, pelo pronome na terceira pessoa como se o 

autor estivesse falando e se vendo por outra pessoa.  

Decerto, a memória não é sonho, ela exige muita tecedura no retorno a si, para então 

a história ser narrada com o que dela foi sentido, vivido, gerando como afirma Souza (2006, 

p. 23) “um conhecimento de si, das relações que se estabelecem com o processo formativo e 

com as aprendizagens que constituiu ao longo da vida. Através da abordagem biográfica, o 

sujeito produz um conhecimento sobre si, sobre os outros e o cotidiano”. De forma que, viajar 

na narração de si, puxando fios e meadas da história de formação e experiência, foi 

experienciar a conquista maravilhosa da capacidade de pensar, sentir e transcender o que, 

inclusive, me permitiu poder desvelar o quanto as diferentes perspectivas que 

epistemologicamente fundamentavam as propostas de formação seja médica, médica-

psicológica ou prescritiva ao circular em torno da deficiência silenciaram as diferentes 

possibilidades dos alunos com deficiência, seja com a intencionalidade da rotulação ou não.  

Trazendo à tona esta questão, podemos concluir que os especialistas se 

instrumentalizando do modelo médico-psicológico, partiam do pressuposto de que qualquer 

dificuldade de aprendizagem da criança e/ou adolescente estaria nele próprio. Neste sentido, 

Machado (1980, p.24), lembrava que “os testes padronizados utilizados para identificação dos 
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problemas nas crianças, por si sós, pouco oferecem aos professores que lhes facilite o 

planejamento de atividades de ensino”. A perspectiva behaviorista, que substanciava o 

modelo educacional ou prescritivo, apesar de não priorizar a rotulação, a classificação 

continuava reduzindo o aluno, a um ser a-histórico, e num processo mascarado de dominação 

ia incutindo no pensar e no fazer, na formação de professores, a modelagem de aprendizagem, 

como elemento favorecedor ao processo de dessubjetivação do professor. 

No entanto, análise de pesquisas desenvolvidas na área da Educação Especial 

evidencia a instabilidade desse processo e o momento histórico atual a atual “Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva”5 (2008, p.5) não só destaca a multiplicidade 

do movimento mundial pela inclusão, enquanto uma ação política, cultural, social e pedagógica, como 

define a educação inclusiva no constituir-se de um paradigma educacional, “fundamentado na 

concepção de diretos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que 

avança em direção à idéia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da 

produção da exclusão dentro e fora da escola.” Esta definição ampliou a perspectiva do desvelamento 

da teia de constituição do processo inclusivo em formação contínua de professor, enquanto uma 

experiência formadora onde se entrelaçam as diferenciações, os silêncios, o jogo e interjogo da 

formação e experiência. 

 

Com voz e vez o professor: sendo e se fazendo ator e autor de sua história. 

 

Defendendo e dando eco a voz do professor, acentua Nóvoa (2000, p.10): “Esta 

profissão precisa de se dizer e de se contar: é uma maneira de a compreender em toda sua 

complexidade humana e científica” de fato, só, a abordagem autobiográfica para fazer brotar 

da história de formação e experiência, o já vivido, o aprendido, o silenciado, o dito e o não 

dito. Nesse sentido, argumenta Moita (2000, p. 117) “o saber que se procura é de tipo 

compreensivo, hermenêntico, profundamente enraizado nos discursos dos narradores. O 

conhecimento dos processos de formação pertence antes de mais àqueles que se formam” e 

nesse sentido a referida pesquisa referendada na compreensão de que “o conhecimento 

científico é uma construção humana” Almeida (2006, p.288), potencializou no seu espaço 

experiencial o discurso existencial e nesse sentido o processo de formação foi se apropriando 

da significação fenomenológica.  

Portanto, na complexidade dessa práxis pedagógica o autorizar-se a pensar, a 

aprender, a produzir conhecimento no experienciar do processo inclusivo em formação 
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contínua, mobilizou o fazer aprender, na significação do aprender com a vida, aprender 

aprendendo, compreendendo o sentido da presença retratada no modo existencial de ser, como 

o testemunho de nossa presença no mundo e de nossa experiência vivida, portanto, uma 

compreensão implica na significação defendida por Heidegger (2005, p. 209): 

No compreender, a presença projeta seu ser para possibilidades. Esse ser 
para possibilidades em compreendendo é um poder-ser que repercute sobre a 
presença as possibilidades enquanto aberturas.[...]A interpretação funda-se 
existencialmente no compreender e vice versa. Interpretar não é tomar 
conhecimento do que se compreendeu, mas elaborar as possibilidades 
projetadas no compreender.  

 

O fio da meada dessa possibilidade estava no poder narrativo do discurso, foi de lá 

que veio a tomada de conhecimento de si, mas o projetar-se no compreender foi tecido na 

superação do rigor das normas da escrita convencional, na superação da dificuldade em trazer 

para a escrita a narrativa, o vivido, o sentido, o curtido das suas experiências colocadas, tão 

natural na oralidade. No entanto, resistindo a pensar, mas pensando, repensando e escrevendo 

nas linhas e entrelinhas do modo existencial de ser, com dúvidas, porém mergulhando cada 

uma ao seu modo, no seu tempo e na profundidade possível, as professoras foram se vendo e 

quebrando a resistência da impessoalidade.   

Cada professora encontrou no modelo de aprendizagem vivido, uma dificuldade 

especifica para justificar o lento movimento da escrita narrativa. Desse modo, a essência da 

relação prospectiva na mediação da busca da compreensão de si, esteve em fazer fluir a 

compreensão e interpretação de si, mobilizada pela música, pela poesia, pelos contos e até por 

objetos, como o baú que a profª Margarida trouxe para falar de si. Nesse sentido, a profª Irma 

foi instigada a pensar e se ver na música de Gonzaguinha, “O Que é o que é”, cujo refrão 

repetia “Viver e não ter a vergonha de ser feliz [...]”. Brotou da nascente “lembranças da 

infância que estavam tão guardadas e “esquecidas”. Será que estavam esquecidas ou eu não 

queria lembrá-las? O curso fez-me esse movimento em que fui entrando em mim mesma”.  

E no desabrochar dessa autoria a professora puxou da nascente o que lembrava sua 

significação “Eu sei que no meu ambiente familiar a criança não tinha vez. O adulto era ouvido, 

porque meu pai delegava aos mais velhos (irmãos) esse pode” destacando a rigidez do seu pai na 

educação das filhas evidencia a significação da presença da sua mãe, colocando “A figura de minha 

mãe se faz presente na minha formação, embora “frágil” diante de meu pai, [...]Que mulher! Tantas 

vezes silenciada, mas nunca deixou de acreditar nos seus sonhos que era formar seus filhos a serem 

independentes.” A tomada de consciência nasceu do movimento em si, mobilizado na escrita 
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do sentido ontológico de ser desvelado na profundidade de um suspiro que, por si só revela de 

si, com o brilho no olhar e o corpo parecendo ganhar força de si, erguendo-se ela falava 

parecendo ter se encontrado: “passei a vida na escola e só agora nesse curso vim me ver e me 

fazer autora. Olha só!” conclui a profa Irma. 

A reação ao assujeitamento da mulher foi constante na reflexão da profª Custódia e 

revelada como o sentido que lhe movia, enquanto professora destacando na sua fala  “Desde a 

adolescência, constantemente procurei respostas para mim mesma, procurando-me autoconhecer, 

auto-avaliar”, e se reportando as lembranças que o curso de formação lhe trouxera acrescenta “mexeu 

com a minha vida, aflorando o sentido da minha inquietação como professora, mulher, convivendo 

com outras professoras: por que a mulher profissional se esconde tanto, atrás da esposa, da mãe...? 

Na sua narrativa a professora revela um movimento próprio da sua aprendizagem e conhecimento para 

além da formação, marcada pelo tempo escolar. A relevância desta questão está no movimento de 

independência na construção do conhecimento que ela vem tecendo. “Estou sempre vivendo, lendo 

novas histórias. E o que chegou as minhas mãos, através do curso, “Língua Absolvida: História de 

uma juventude”, de Elias Canetti, em doses, quase, homeopáticas fez com que revivesse a leitura que 

sempre foi um prazer na minha adolescência”. A literatura para ela tem sido lazer, diversão, como 

também um processo de aprendizagem que impulsiona novos conhecimentos e novas buscas. 

A dificuldade aparente da profª Margarida fez-me exercer o papel de escriba no 

computador de forma que favorecesse a ela perceber a fluidez do seu discurso oral, e um 

objeto carregado de significação veio da resposta à minha pergunta a respeito do que vinha à 

sua lembrança de prazeroso, do gostoso, do vivido na infância. Surgiu, então, o baú, onde ela 

guardava o que mais gostava, sem dúvida, lugar do afeto de si. Apesar de a professora ter 

simbolizado o baú como guardando segredos da formação os quais agora seriam desvelados, 

na sua imagem o baú vinha carregado de afeto como ela mesma descreveu, “lugar onde eram 

guardados os bens mais preciosos ainda hoje retidos em minha memória, aquilo que, por algum 

motivo, tem ou teve sentido em minha vida, tais como: os tesouros, os enxovais, os brinquedos, as 

histórias, os segredos inconfessáveis, enfim, lembranças guardadas, escondidas, esquecidas” 

realçando o implicamento desse experienciar na sua compreensão acrescenta “ Contudo, só começo a 

ter consciência dessa influência quando inicio o encontro comigo mesma no exercício da escuta e da 

narrativa. 

A escrita na vida da profª Sheila já se fazia presente desde sua a adolescência, como 

ela mesma afirma: “costumava escrever quando as emoções brotavam confusas. Escrevia 

para nomear os sentimentos, as sensações, organizar as emoções, buscar a razão, buscar os 

porquês. Ao final, conseguia estabelecer novas conexões e entrelaçar sentimentos e realizar 
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descobertas.” Tanto que a exclusão desvelada do vivido na escola tomou a significação de 

conto que sua irmã, usando do imaginário brincava, talvez para diminuir a dor da lembrança. 

Na verdade, a profª Sheila havia sido agredida porque a escola não respeitou o seu tempo de 

pensar ä matemática enquanto aprendente.  

Essa questão se configura até hoje como um grande problema no ensino: a 

divergência entre o tempo de pensar aceito pela escola e o tempo do aluno, como tempo 

absoluto de verdade. O descompasso na sabatina, por exemplo, gerou, para ela, a agressão da 

escola,  

“Lembro da indignação do meu pai ao saber que o beliscão e os 
gritos da professora foram porque eu vomitei na sala. A professora 
saiu furiosa para pegar o material de limpeza. Limpou a sala, mas 
não me limpou. Nem tocou em mim. Fiquei congelada de medo” 
revela a professora se perguntando: “Por que essa história marcou 
toda a minha família? [...] Não vivia a exclusão em casa, por isso 
estranhei o ambiente hostil e excludente da minha segunda escola. 
Fiquei doente, abatida, com medo de ir para escola.”  

 
A inflexibilidade e o desrespeito da escola ao movimento do descompasso entre o 

tempo tomado como absoluto da escola e o tempo de pensar, de ser, de fazer, dos alunos é 

antigo e perdura apesar de escola se dizer moderna e inclusiva. A probabilidade sempre foi de 

ficar excluído da escola, no entanto, viver e conviver nessa significação implica no pensar, no 

fazer excludente, o que inibe muita gente a se perguntar e estar aberta à escuta de si, vendo-se 

na inclusão que faz. A profª Kátia levantou este questionamento, desafiando a si própria no 

início da pesquisa e, a partir de então, essa passou a ser uma questão de todas as professoras, 

principalmente pelo pertencimento no movimento excludente na família, na escola e na 

sociedade, assim potencializando o sentido da sua busca a profª Kátia questiona: “o que há de 

mim na inclusão que faço” revelando: “me inquietava tanto, até porque não conseguia 

romper com a curiosidade que desacelerava meu desejo, “de me ver” no que faço, enfrentar 

situações sem ter medo de dizer quem sou, sem ter medo de dizer: é assim que vou fazer 

porque é assim que acredito. 

Certamente, a professora encantada pelo desejo de ser professora desde cedo, só 

agora passava a compreender o porquê de tanta insegurança, o porquê de não ter a coragem de 

se dizer e se revelar. Foi no experienciar do espaço da pesquisa-formação, buscando 

avidamente um novo movimento que no retorno a si, pode se ver e compreender-se. Daí, o fio 

da meada foi o encontro de si na escola, “e lá estava eu feliz, ansiosa, já sabia ler e escrever. 

Porém, a professora não levou em consideração meu conhecimento, minhas habilidades, 
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tanto que ela exigia que eu soletrasse as palavras. Por que soletrar se eu já sabia ler?” 

Fazendo uma análise da atitude da sua professora, ela identifica, possivelmente pela evidência 

da valorização dos conteúdos, que a mesma foi formada sob a influência da educação 

bancária, “educação que primava pelos conteúdos e que não valorizava a subjetividade dos 

sujeitos”.  

A profª Vanusa inicia sua escrita narrativa do sentido de si, revelado na busca da sua 

autoria em um tom reflexivo, puxando de si, lá da nascente, um filosofar sobre o nascer, 

nascido em outro lar, não aquele que ela vem tecendo na significação da sua existência. E da 

essência dessa compreensão, são essas suas palavras: “Nascer é ser escolhido para vivenciar 

uma escola cheia de lições que tentamos aprender com muitas dificuldades, que é a vida. É 

enfrentar barreiras sem mesmo estar preparada para elas; e como é difícil tais barreiras, por 

isso me debruço nas minhas lembranças”. Decerto, nas suas lembranças estão as marcas da 

escola, um tanto quanto as marcas vividas pela profª Kátia e, desse modo, ela também havia 

chegado à escola já sabendo ler. Assim, a profª Vanusa em suas palavras revela o caráter 

tradicional da professora ao enfatizar: “Soletrar o texto e ler de cor, eu me aborrecia muito e 

chegava em casa reclamando, me sentia excluída” 

A constância do movimento reagente da professora durante todo seu processo de 

formação, inclusive ainda na infância, mostra que possivelmente este silenciar não tenha a 

força da exclusão a qual imobilizou a autoria da escrita, justificada na graduação e, inclusive 

na pós-graduação. Dessa forma, entre os ditos e não ditos ela revela “Por mais que tentemos 

aceitar as coisas que a vida nos impõe, há um momento onde iremos chegar ou alguma 

situação que nos leve a isso que nos fará pensar, refletir e ai sim as palavras até então 

caladas se farão ser ouvidas, oportunidade surgida com o curso.”. 

Na tecedura, a dialogicidade e multiplicidade de vozes, a profª Daniela revelou muito 

do seu movimento ao criar possibilidades para seus alunos com deficiência, a partir do 

cotidiano vivenciado com seu irmão, que nos limites decorrentes da paralisia cerebral pinta 

com os pés, se realiza e se encontra na arte de pintar rompendo dessa forma, com o processo 

convencional, e a deficiência está sendo sempre acentuada pelo preconceito criado pela 

cegueira social. Na verdade, Daniela no desejo da busca de sua autonomia gerava 

possibilidades para Everaldo, mas o movimento da autonomia em si própria, parecia ainda 

aprisionada pelo vivido e ainda não compreendido. Revela a professora: “Meu pai: provedor, 

responsável e preocupado, teve um tom marcante e inesquecível na minha vida escolar, mas que 
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reduzia, comia os espaços da minha autonomia, e eu, silenciada, obediente, na busca da minha 

formação superior, seguia sozinha.” 

Talvez, a questão que se fazia presente na presença da profª Daniela fosse o vazio 

deixado em si quando seu pai “reduzia e comia” os espaços de sua autonomia. Isso lhe gerava 

dor, principalmente porque a credibilidade em si, sob o olhar do seu pai lhe era negada. 

Acredito que a busca do sem sentido ficou imobilizada e, apesar de vista e situada na 

significação do seu existir, o sentido gerado para ela, era sem sentido, o que fez a profª 

Daniela permanecer na escrita narrativa centralizada nas diferentes queixas e na informação 

que não mergulha o narrador na coisa narrada. Nessa compreensão, o movimento da pesquisa-

formação sinalizou à professora um outro espaço paralelo, um espaço terapêutico que 

mexesse e remexesse na dor.  

Esse experienciar na pesquisa-formação foi deveras curioso e definidor de 

possibilidades, inclusive no que fica desvelado pelo movimento da profª Josivilma, cuja 

deficiência em si, foi também mobilizadora da compreensão de si. A deficiência visual esteve 

presente na sua vida desde criança e por essa razão seus familiares e a escola haviam lhe 

exigido sempre que fosse comprovada sua capacidade para toda e qualquer situação. Na sua 

narrativa ficou evidente que o desafio maior para a professora foi sempre provar para os 

outros sua capacidade. O questionamento feito a esse respeito durante o curso gerou uma 

reflexão e a professora, assim, esclarece: 

Esse perguntar veio para mim como um despertar para minha realidade de 
vida. Isso funcionou como uma charneira que me levou a refletir sobre essa 
questão porque tenho que provar para os outros que sou capaz. Na 
realidade, eu queria afirmar que as pessoas com deficiência têm 
potencialidades, que elas teriam que serem vistas não só pela sua 
deficiência, mas também, pelas suas potencialidades. Que nós somos 
capazes de realizar qualquer atividade.  

O despertar desta questão fez a professora sair da defensiva e questionar surpreendida a 

respeito de que  

a certeza dita pela sociedade de que uma pessoa com deficiência não é 
capaz de realizar qualquer atividade, está tão presa na cabeça das pessoas, 
que até aquelas que possuam deficiência, se sentem tão vitoriosas quando 
conseguem provar para os outros que ela é o que é. Isso é muito cruel com o 
ser humano com deficiência, pois faz com que ele mesmo acredite nisso e 
tente provar para a sociedade o contrário.  

Nessa perspectiva, a profª Josivilma navegou na sua história de formação e 

experiência e, na escrita narrativa do sentido ontológico de ser foi confirmando e reafirmando, 

desfiando e fiando a capacidade da pessoa com deficiência. Em sua vida estiveram sempre 
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presentes as barreiras de fora, que as pessoas impunham a si. Desde a nascente, seu sentido 

revelava surpresas e conflitos. Sua mãe, no silêncio e persistência da busca foi sua referência, 

e ao seu pai coube a referência da ameaça “no inicio ela teve que lutar até contra meu pai e a 

família dele, pois ele disse que se ela fosse para Aracaju comigo para me operar, seu 

casamento com minha mãe estava acabado, e quando ela voltasse, ele teria ido embora e 

levado meus irmãos.” A vida da profª Josivilma foi sempre uma corrida de obstáculos em 

todos os níveis de ensino, conforme expressa suas palavras  

Durante toda minha vida eu recorri a mostrar para as pessoas que sou 
capaz, porque aquelas que passaram por mim diziam em sua maioria que eu 
era incapaz para fazer algo, não com essas palavras mas de um modo que 
dava para entender dessa forma, as vezes um olhar diferente, um sorriso 
irônico, uma piadinha do tipo “ah, coitadinha”. Mas tudo de ruim que me 
diziam eu não cai, pelo contrario, isso me impulsionou a continuar seguindo 
com o sonho de ser professora e de me firmar como cidadã que sou. 

As professoras também foram percebendo que a força em si, vinha da compreensão e 

interpretação de si, no modo existencial de ser. Foi esse movimento que impulsionou a escrita 

e desabrochou em cada professora o saber e o sabor em escrever na forma narrativa tecendo 

os sentidos e significados desde lá, da nascente. Esse movimento trouxe a singularidade 

revelada por Catani (2003) a respeito de que as concepções que os professores têm de suas 

práticas docentes são germinados nos seus contextos e histórias de vida, e transversalizam 

todo seu percurso de vida escolar e profissional, ou seja, suas concepções não são apenas 

resultantes da teoria pedagógica contida na formação, mas a marca do seu sentido vivido na 

vida.  

 

Fiando e tecendo as considerações finais  

 

O abre alas da ciência, ao potencializar a linguagem narrativa na investigação da 

inclusão de si, no processo de formação em professores revelou a possibilidade de que “as 

ciências humanas transitem para fora dos paradigmas cientificistas, priorizando uma 

abordagem ético-estética da realidade”. Souza (1996, p.95). A significação desse movimento 

se constituiu no “esgarçar do véu” que excluía, silenciando de si, a significação de ser. Nesse 

sentido, o experiencial transformou-se num estado de fertilização, possibilitando as 

professoras a se autorizarem a pensar, a falar, a compreender, a aprender a ser, e a produzir 
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conhecimento a partir do que foi desvelado da compreensão de si, do que foi tirado para si, do 

vivido, sofrido e experienciado em formação e na vida em formação. 

Na relação estabelecida entre a inclusão de si e o autorizar-se, a escuta deu o tom e 

projetou eco no barulho do silêncio que cada professora tinha em si, e que foi deixando fluir 

no movimento da compreensão de si. A linguagem oral foi a potencializadora dessa a 

compreensão, mas foi insuficiente, para mobilizar a compreensão do sentido de si, que lhe 

fazia presente no realizar-se como professora. Assim, a resistência histórica no movimento da 

escrita não acompanhou a fluidez da oralidade, mas deu o tom que gerou na escrita e reescrita 

o desejo de ir além, cada vez mais claro na fala da professora Irma “Interessante! Foi 

buscando essas lembranças que vi como fui aprisionada e pode entender porque no meu 

caminhar procurei “valorizar o ser humano”, no entanto eu procurava era ser valorizada 

buscava para o outro esse valor negado, a mim mesma desde criança.”  

Destarte, as professoras, sendo o sujeito que reflete em si, objeto pesquisado, foram 

escrevendo e reescrevendo o sentido que lhes faziam presente, no seu ser-sendo e se fazendo 

professora, e a gênese do prazer que alimentava a escrita estava no sentido de incompletude 

que nutria a busca e o revelar de si, quanto mais às professoras iam se desvelando mais 

queriam escrever. Essa busca inconstante deu o sentido do autorizar-se na escrita da 

compreensão de si. Enfim, cada professora revelou uma forma singular de dar significação ao 

que tirou para si do vivido na experiência da vida e na formação. Confirmando que “[...] vir a 

ser professor é uma diferença de si que o sujeito produz culturalmente num dos seus 

inumeráveis movimentos de constituição no mundo”, como pontua Pereira (2002, p.23) 

desvelando, assim, a percepção de que, a diferenciação de si, retrata o modo de ser, 

constituído na sua história. Compreensão esta, essencial no processo de formação inclusivo 

em formação contínua de professores, tendo em vista a diversidade do sentido Inclusivo da 

Educação. 

O surpreendente do resultado da pesquisa-formação que investigou o processo 

inclusivo em formação contínua de professores, esteve na beleza e significação da escrita 

narrativa em fazer fluir o poder que todo ser vivo tem de organização autopoiética, no dizer de 

Maturana (2003, p.56): “[...] o modo, o mecanismo que faz dos seres vivos sistemas 

autônomos, é a autopoiese, que os caracteriza como tal”. É que nesse processo elas 

transformaram o silêncio que garantia sua exclusão de si, na liberdade de si, rompendo, 

inclusive, o que mais as aprisionava na dificuldade do revelar-se na escrita, e se 
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transformaram em autoras de princípios significativos que foram retratados na produção da 

escrita narrativa. 
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