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RESUMO 

O maior desafio da Política de Educação Inclusiva é reorganizar o espaço escolar e a 
formação inicial e\ou continuada dos professores nos diversos níveis. O Curso Formação 
Continuada para Professores para o Atendimento Educacional Especializado-AEE, na 
modalidade de Educação a Distância-EAD, é uma dessa ações. O objetivo deste estudo é 
apresentar o perfil dos professores que participaram deste curso em Aracaju. O estudo tem 
abordagem qualitativa e quantitativa, metodologia desenvolvida levantamento de dados e o 
instrumento utilizado foi um questionário aplicado com 42 professores em 2011. Analisado a 
luz de referenciais teóricos. Conclui-se, dentre outras, que a maioria dos profissionais são do 
sexo feminino, entre 50 e 59anos, pedagogos com  mais de 20 anos de docência e que 
participaram de outros cursos de formação continuada na modalidade presencial. 

Palavras chave: Formação, Educação, Inclusão 

ABSTRACT 

The biggest challenge for Inclusive Education Policy is to reorganize the school place and 
initial and/or continuing formation teachers at different levels. The Continuing Education 
Course for Teachers for the Specialized Educational Service-SES, in modality of the Distance 
Education-DE, is one of the actions. The objective of this study is to present a profile of 
teachers who participated in this course in Aracaju. The study is qualitative and quantitative 
approach. A questionnaire was given to 42 teachers in 2011, analyzed the light of theoretical 
references. Concludes among other, that most professionals are female, between 50 and 59 
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years old, Pedagogues with more than 20 years old of teaching and who participated other 
courses in continuing education in present modality. 

KEYWORDS: Formation, Education, Inclusion 

INTRODUÇÃO  
 

É importante compreender e ressignificar os desejos e desafios dos professores no 

contexto atual, não cabe pensar em formação de professores sob um processo verticalizado,  

no qual se separa em formação geral4 e formação especializada5. Mas, sim, uma formação 

única que atenda a diversidade, ou seja, qualquer tipo de aluno com ou sem deficiências.  

Os movimentos socioculturais em defesa de uma educação nesta perspectiva suscitam  

novos paradigmas que modificam a lógica do processo de escolarização e consequentemente, 

a formação dos professores para atender as especificidades que estão na escola. O desafio é 

rever as práticas de formação, qualificação e ou capacitação dos professores  para o 

desempenho dessa nova função visando  atender   todos  os alunos independente de suas 

condições físicas, psíquicas ou  sensoriais, é o que preconiza os princípios da educação 

inclusiva.  

 A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na 
concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como 
valores indissociáveis, e que avança em relação à idéia de eqüidadee formal 
ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro 
e fora da escola. (BRASIL, 2010) 
 

Uma  educação inclusiva que  busca a equidade de todos nos sistemas de ensino é uma 

política pública que atualmente  normatiza os processos de formação e ensino, entre suas 

ações está o Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, implantado pelo governo 

federal em 2003, tendo com metas a formação continuada de professores e gestores que atuam  

nos sistemas públicos de ensino, para atender  principalmente alunos com deficiência na 

escola comum.  

Em 2008, é aprovada a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (Brasil, 2008),  com diretrizes que  reorganiza m o acesso ao espaço 

escolar, comum  a todos , as informações que são fomentas nestes espaço e os  processos de   

formação inicial6 e ou continuada7  dos  professores nos diversos níveis de ensino.  

                                                           
4
 Formação geral: termo usado na educação até a década de 1990, para a formação dos professores sem as 

especificidades referentes  as  deficiências. 
5
 Formação especializada: Cursos de capacitação desenvolvidos geralmente por instituições que atendem as 

pessoas com deficiência. 
6
 Formação inicial: refere-se ao período de graduação. 
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Uma das metas dessa política foi a implantação do Curso Formação Continuada para 

professores da educação básica, da rede pública, em todo território nacional, capacitando-os  

para o Atendimento Educacional Especializado-AEE, na modalidade  de Educação a 

Distância-EAD.  

O objetivo desta reflexão é apresentar o  perfil dos  professores  Rede Municipal e 

Estadual  de Aracaju que participaram  deste curso  no período de 2008 à 2011. Visando 

responder este objetivo  utilizamos a pesquisa do tipo levantamento. Segundo Gil (2010, 

p.35), “por caracterizam-se pela interrogação direta das pessoas cujo  comportamento se 

deseja conhecer”, com aspectos qualitativos quantitativos. O curso foi dividido em módulos  e 

no inicio de cada um tinha um encontro presencial coordenado pela tutora local.  Num destes 

momentos surgiu o interesse em conhecer o perfil dos cursistas, foi aplicado um questionário 

para 42 professores, com dez questões objetivas de livre escola  a serem  respondidas  por 

cada profissional e versavam de dados pessoais como: sexo, etnia, idade, área de formação, 

nível de escolaridade,  modalidade de formação, tempo de profissão, formação continuada e 

vínculo empregatício.  

Respeitando os aspectos éticos em  pesquisa, os participantes não foram identificados, 

apenas os questionários foram enumerados por turmas. Após analise dos questionários foram 

elaborados gráficos que apresentaram  dados que sinalizam o perfil dos professores que 

participaram do referido curso. 

 

O  ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO BRASIL    

 

No Brasil a formação do professor para o atendimento educacional especial para as 

pessoas com deficiência teve inicio nas últimas décadas do século XIX, com a implantação do 

Imperial Instituto dos Meninos Cegos em 1854, atual Instituto Benjamin Constant - IBC e três 

anos após e o Instituto dos Surdos Mudos em 1857, atual Instituto Nacional da Educação dos 

Surdos – INES, ambos no Rio de Janeiro (Mazzotta,2005). No século seguinte, outras 

Instituições foram  criadas como o  Instituto Pestalozzi - 1926, e a Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais – APAE em1954, ambas  para atender as pessoas com deficiência 

mental (Jannuzzi 2004).   

                                                                                                                                                                                     
7 Formação continuada: são curso de extensão, capacitação, qualificação,  de oferecida pelo sistema 
público de ensino aos professores que saíram do período de formação inicial e estão atuando nas 
escolas.(SILVA, SOUZA & FREITAS, 2010.p. 46) 
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No final do Século XIX até meados do século XX, a educação ainda não atingia  toda 

população,  poucos tinham acesso à escolaridade e ao atendimento educacional especializado.  

As Instituições tinha um caráter mais assistencialista do que educacional, era preciso separar 

do convívio social as pessoas que apresentavam alguma anormalidade ou excepcionalidade,  

hoje pessoas com deficiência.  

As instituições implantadas até então se transformaram em espaços escolar especiais, 

públicos ou filantrópicos, e de formação e especialização para profissionais em suas áreas, 

substituindo totalmente os serviços educacionais oficiais. Professores vinham outros países  e\ou  

iam  fazer capacitação fora  e aqui repassavam  o ofício para os profissionais que tinham  

interesse em trabalhar com essa clientela.  

Paralelo as políticas direcionadas as escolas regulares, as políticas chamadas especiais,  

voltadas ao atendimento educacional de pessoas com deficiência, acontecia em espaços 

segregativo,  dissociadas da concepção de educação e de formação do professor no âmbito 

geral  e estavam  ligadas aos cursos de formação para o magistério em nível secundário.   

[...] a organização de escolas separadas, chamadas de especiais ou 
especializadas, voltadas apenas para pessoas com  deficiência, nas quais 
normalmente se pode cursar a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, ou 
seja, substituem totalmente o acesso a uma escola comum.(BRASIL, 2007, 
p.17) 

 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB, nº4.024/1961 (BRASIL, 2007)  

reconhece o direito dos excepcionais a educação, mas preferencialmente dentro do sistema 

geral do ensino, ou seja, somente aqueles que estivessem aptos poderiam frequentar a escola 

regular.  

O poder público começa assumir suas responsabilidades na educação desse seguimento 

social e cria em 1970, o Centro Nacional de Educação Especial – CENESP, para gerenciar a 

educação voltada às pessoas com deficiência e  as pessoas com superdotação em uma 

perspectiva de integração escolar, sem  impedimento de frequentar, quando na idade própria, 

ambientes comuns de ensino, em estabelecimentos oficiais comuns, ou seja a escola regular 

(BRASIL, 2007).  

A  educação fundamentada na concepção dos direitos humanos e a formação dos 

professores nesta perspectiva, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis, 

é um  paradigma  que começa a ser  fomentado a partir da Constituição de 1988.  

Artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988) 
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Esta Constituição reconheceu do direito de todos a educação, mas ainda  prevalecia no 

país a educação especial com caráter  assistencialista, e o profissional da educação que optava 

por essa área, era associado a missionários da fé e do amor,  fincando relegados a segundo 

plano as suas competências profissionais.  

Foi na década de 1990 que os movimentos em defesa do direito a escola,  começou a 

transformar o espaço escolar,  não cabe pensar em práticas pedagógicas sustentadas em 

paradigmas excludentes. As  políticas públicas começam a voltar-se para a educação dentro 

da concepção de globalidade  provocando mudanças estruturais e culturais no cotidiano 

escolar, despertando inquietações e aumentando significativamente o interesse pela  formação 

inicial e/ou continuada dos docentes com  essa nova abordagem. 

Pensar em educação, no século XXI,  é pensar na diversidade,  na inclusão de 

todos e em processos de formação inicial e\ ou continuada que atenda as exigências do novo 

século-  “a educação inclusiva” . Essas  mudanças são oficializadas na  Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional- LDBEN de 1996.  

  Artigo 59, Inciso III – professores com especialização adequada em nível 
médio e superior para atendimento educacional especializado, bem como 
professores do ensino regular capacitados para a integração desses 
educandos nas classes comuns. (BRASIL, 1996) 

 

Cosolidada  em 2008, com  a   Política Nacional de Educação Especial na 

perspectiva da Educação Inclusiva que tem como um dos  objetivos:  [...] Formação de 

professores para os atendimentos educacionais especializados e demais profissionais da 

educação para a inclusão escolar. (BRASIL, 2008, p.8-9) 

Nesta  perspectiva o AEE não mais separa  educação geral  e educação especial,  é  um 

complemento  ou um suplemento da educação destinada a todos os brasileiros independentes 

de suas possibilidade, aptidões e\ou capacidades para aprender. 

O AEE complementa e/ou suplementa a formação do aluno, visando a sua 
autonomia na escola e fora dela, constituindo oferta obrigatória pelos 
sistemas de ensino. É realizado, de preferência, nas escolas comuns, em um 
espaço físico denominado Sala de Recursos Multifuncional. Portanto, é parte 
integrante do projeto político pedagógico da escola. (BRASIL, 2007, p.)  

 

Um novo espaço é reorganizado  nas escolas para complementar a formação dos 

educando, as crianças  cegas, surdas, com limitações intelectuais, físicas e\ou altas 

habilidades,  não mais percebidas pela deficiência e não  associadas a doenças ou 

anormalidades, são apenas crianças que  tem  necessidades específicas para aprender. O papel 

do professor nesse contexto é fundamental, a sua formação que  também acontecia de forma  
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segregativa, em  momentos e espaços separados do contexto  da formação geral. Agora com a  

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação  Inclusiva o professor 

tem  uma formação  global para atender  às especificidades e a diversidades da escola. 

[...] formação de professores para o atendimento educacional especializado e 
demais profissionais da educação para a inclusão escolar; [...] professor deve 
ter como base da sua formação, inicial e continuada, conhecimentos gerais 
para o exercício da docência e conhecimentos específicos da área; [...] 
programas de enriquecimento curricular, o ensino de linguagens e códigos 
específicos de comunicação e sinalização e tecnologia assistiva. [...] (Brasil, 
2008, P. 11) 

 

Pensando nas especificidades apontadas por esta  política foi organizado o Curso de 

Especialização de Formação Continuada para Professores para o Atendimento Educacional 

Atualizado – AEE, foram selecionados em todo nacional professores pesquisadores  I e II, 

com  nível  superior,  experiência em docência, conhecimento de informática uma vez que o 

curso é na modalidade a distância, para organizar e orientar os professores cursistas 

selecionados nas Redes Municipal e Estadual que tinham interesse  por esta área de formação.  

[...] Os cursistas concludentes desta formação deverão exercer papel de 
articuladores do AEE em ações de sua rede de ensino que tenham por 
objetivo propagar e implementar o AEE nas escolas públicas, colaborando 
para a efetivação da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva 
da Educação Inclusiva.(BRASIL, 2010-2011) 

 
A formação dos professores de acordo com esta proposta é global, pois ele dará  

suporte ao sistemas de ensino, aos educados com deficiência  e a  outros professores que estão 

atuando na perspectiva inclusiva. 

O que nos leva a questionar qual o perfil dos professores que foram  selecionados  no 

Município de Aracaju para participar do Curso de Pós-graduação “Formação Continuada para 

Professores para o Atendimento Educacional Especializado-AEE”, pela Universidade Federal 

do Ceará. 

De acordo com o estudo em questão foram identificadas as seguintes características 

conforme os gráficos abaixo. 
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Sexo 

Masculino

Feminino

4,60% 

95,40%

 

Gráfico 1: Gênero dos participantes. 

 

 

Gráfico 2: Etnia dos participantes. 

 

 

Gráfico 3: Idade dos participantes. 

 

51,15% 

2,3% 
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Gráfico 4.1: Nível de escolaridade 

 

Gráfico 4.2: Outras áreas de formação. 

 

 

Gráfico5: Modalidade de formação do curso de graduação. 

 

6% 
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Gráfico 6: Maior titulação. 

 

Gráfico 7: Tempo de docência. 

 

12% 

7% 
12% 

45,5% 



10 

 

 

Gráfico 8:Participação em formação continuada. 

 

 

Gráfico 9: Modalidade de formação continuada. 

 

15,7% 
17,6% 
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Gráfico 10: Vínculo empregatício. 

 

 

Em últimas palavras.... 

 

De acordo com os dados apontados nos gráficos acima  houve predomínio de 

profissionais do sexo feminino com um percentual de 95,4%.  

Segundo Cruz,  

 Nas profissões historicamente destinadas ao gênero feminino, a função de 
professor é a que mais envolve um direcionamento histórico, uma Memória 
e justificativas que invocam diferenças biológicas para dizer ser natural que 
a mulher opte por essa profissão. (2010, p.62) 
 

Em relação a etnia 51,15% declararam-se pardos  a maioria estão na faixa etária entre 

50 e 59 anos (46%). 

Todos os envolvidos tinham  formação superior, um dos pré requisitos do curso, 49% 

com formação em Pedagogia e entre as outras áreas a de maior porcentagem foi Licenciatura 

em Letras com 52%. Sendo que 95,5% tiveram  em sua graduação a  modalidade presencial. 

82% já concluíram a Pós-graduação, 15% não fizeram e ou não concluíram, apenas  3% 

concluíram o Mestrado. 
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 Pode-se observar que a maioria dos profissionais tem muitos anos de docência, sendo 

45,5% com mais de 20 anos. Antes do AEE, 97% dos professores participaram de outros 

curós de formação continuada, sendo a maioria (66,7%), na modalidade presencial. Deixando 

claro  que a para a maioria o AEE foi o primeiro curso que eles participaram na modalidade 

EAD. 

Embora a Secretarias Municipal de Educação tenha se responsabilizado pela  

coordenação do  curso houve a participação de professores vinculados a s redes Municipal 

(66,7%),  Estadual (31,5%) e Privada (1,8%). 

 Espera-se que este estudo possa ser utilizado para direcionar futuras pesquisas na 

formação continuada de professores para  atendimento educacional especializados das pessoas 

com m deficiência. 
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