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Resumo Este trabalho baseia-se em uma pesquisa de doutorado realizada no Centro de Educação da 

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). O objetivo principal deste texto é promover uma 

discussão sobre o processo de formação inicial do professor no Curso de Pedagogia em duas nuanças: 

a de especialista e a de generalista, considerando a perspectiva da inclusão escolar de alunos com 

deficiência. Foi discutido o processo de formação inicial do professor a partir dos currículos de 1995 

e 2006. O primeiro, cuja habilitação complementar foi extinta no final do ano de 2009, preparava o 

professor para o magistério da Educação Especial, e o segundo, em vigência, forma o professor 

generalista. Para a construção do corpus de conhecimentos, foram realizadas observações 

participantes, entrevistas, reuniões a partir de grupos focais, conversas informais e participação em 

atividades intra e extraclasses com os sujeitos da pesquisa: alunos, professores efetivos e contratados 

temporariamente, diretora, vice-diretora e coordenadora do Colegiado de Curso de Pedagogia do 

Centro de Educação. A orientação teórico-metodológica delineou-se pela via etnográfica, tendo por 

base as relações vivenciadas nas condições concretas de vida, na participação de experiências, na 

comunicação e nos discursos empreendidos. O diálogo com o corpus de conhecimentos foi construído 

pelos pressupostos da Teoria Histórico-Cultural, a partir das contribuições de Lev Vigotski e de 

aspectos do discurso de Mikail Bakhtin, assim como de autores que compartilham dessa linha de 

pensamento. O diálogo entre as questões teóricas e o vivido pelos sujeitos da pesquisa e a 

pesquisadora possibilitou conhecer e captar, por meio da interação social e do discurso, as relações 

que têm se constituído em torno da formação inicial e a perspectiva da inclusão escolar de alunos com 

deficiência, o que leva à reflexão sobre a necessidade de que essa formação se constitua sólida no 

Curso de Pedagogia e atenda à demanda das necessidades educacionais desses educandos. Há a 

necessidade de que a mediação e o diálogo sejam instrumentos fundamentais na formação inicial de 

professores, visto que ainda há incertezas entre professores e alunos no que se refere à formação 

generalista e especialista. É preciso uma formação necessária e real que possibilite aos docentes 

formadores e em formação tornar-se cada vez mais sujeitos de uma história social e pessoal que 

invente processos inclusivos nas práticas educativas. 
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