
AÇÃO DOCENTE E A CONSTITUIÇÃO DO PROFESSOR REFLEXIVO NO ATENDIMENTO
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

Suzana Alves Nogueira1

Miguel Angel García Bordas2

Eixo temático 04 – Educação e inclusão

RESUMO

Este estudo trata de uma investigação que abarca as reflexões do professor reflexivo no atendimento educacional especializado. Tem
como objetivo compreender as concepções dos professores de alunos com deficiência acerca da sua ação docente e da constituição de
uma prática reflexiva no atendimento educacional especializado de uma instituição de educação especial no interior da Bahia. Como
opção teórica metodológica utilizou-se de uma pesquisa de campo, de abordagem qualitativa e caráter exploratório. O instrumento de
coleta de dados foi uma entrevista semi estruturada e para analise dos dados optou-se pela Analise do Conteúdo. Ficou evidenciado
que a concepção dos professores ainda apresenta um conhecimento incipiente e obscuro do que é ser um professor reflexivo, já que o
professor reflexivo remete a pensar em mudança na ação docente.

Palavras-chave: ação docente. Professor reflexivo.

ABSTRACT

This is a study of a research that includes the reflections of the reflective teacher in specialized educational. It has as objective to
understand the conceptions of teachers of students with disabilities about their teaching action and the constitution of a reflective
practice in the care of a specialized educational institution of special education in interior of the Bahia. As theoretical methodological
option, it was used if a field research, qualitative and exploratory. The data collection instrument was a semi structured interview and
for data analysis we opted for Content Analysis. It was evident that the design of teachers still presents an incipient and obscure
knowledge of what it means to be a reflective teacher, already that the reflective teacher refers to think about change in teaching
action.

Keywords: teaching action. Reflective Teacher.

INTRODUÇÃO

Trazer a proposta em discutir a ação docente numa perspectiva reflexiva que permeiam as aulas em instituições de atendimento

educacional especializado para alunos com deficiência, se constitui um desafio constante, haja vista que muitos professores alegam a

dificuldade em trabalhar com esses alunos, já que em sua formação acadêmica pouco se falou de pessoas com deficiência e quando

discutido, na maioria das vezes é de maneira superficial.

Importante lembrar que a educação de alunos nas instituições especializadas de ensino, na maioria das vezes, se constitui como a única
oportunidade de escolarização para os alunos com deficiência, e por isso existe a necessidade ainda maior em refletir sobre o papel dos
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professores como sujeitos que possuem, utilizam e produzem saberes específicos no desempenho de suas funções. E nesta pesquisa,
interessar-se pelos saberes e subjetividades desses professores é tentar penetrar no próprio cerne do processo concreto de
escolarização, tal como ele se realiza a partir do trabalho cotidiano dos professores em interação com os alunos e com outros atores
educacionais, conforme menciona Tardif (2002).

A intenção do estudo foi trazer uma discussão atrelada à constituição do professor reflexivo, pois muito se discute sobre a importância
da prática reflexiva do educador e nesta pesquisa foi dada vozes a esse atores sociais da educação para que pudessem expressar suas
concepções acerca do ser-professor-reflexivo. Diante desse contexto, o estudo em questão tem como objetivo compreender as
concepções dos professores que ensinam alunos com deficiência acerca da sua ação docente e da constituição de uma prática reflexiva
no atendimento educacional especializado de uma instituição de educação especial no interior da Bahia.

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE): LEGISLAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E OBJETIVOS

A Constituição Brasileira de 1988 (BRASIL, 1988) já mencionava acerca do dever do Estado em garantir o Atendimento Educacional
Especializado para as pessoas com deficiência, baseando-se nos princípios da igualdade, universalidade e acesso e permanência na
escola, como citados na referida Constituição.

Para mencionarmos acerca do marco teórico do atendimento educacional especializado, será necessário recorrer ao Decreto nº 7.611 de
17 de novembro de 2011, que dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências.

No referido decreto o AEE é compreendido como o conjunto de atividades, recursos pedagógicos e de acessibilidade organizados
institucional e continuamente, prestado de forma complementar à formação dos alunos com deficiência e com transtornos globais do
desenvolvimento, como apoio permanente e limitado no tempo e na frequência dos estudantes às salas de recursos multifuncionais; ou
prestado de forma suplementar à formação de estudantes com altas habilidades ou superdotação.

Destarte, o AEE não é específico da educação especial (embora no contexto deste estudo referimo-nos à educação especial), mas é um
complemento ou suplemento da educação. De acordo com Brasil (2007)

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.

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) (BRASIL, 1996), em seu artigo 58 que trata acerca da Educação Especial, também
aborda sobre o AEE, concebendo-o como o atendimento que “será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que,
em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.

É importante mencionar que uma dimensão abordada no decreto nº 7.611 (2011) é que o AEE “deve integrar a proposta pedagógica da
escola, envolver a participação da família para garantir pleno acesso e participação dos estudantes, atender às necessidades específicas
das pessoas público-alvo da educação especial, e ser realizado em articulação com as demais políticas públicas.”.

Em relação aos objetivos, o AEE deve fornece condições de acesso, participação e aprendizagem significativa no ensino e oferecer
ações de apoio especializados baseado nas especificidades dos alunos com deficiência atendida. Ademais é necessário garantir a
transversalidade das ações da educação especial no ensino regular; fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos
que eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem; e assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais
níveis, etapas e modalidades de ensino. (BRASIL, DECRETO nº 7.611, 2011).

O mesmo decreto expõe que o atendimento educacional especializado aos estudantes da rede pública de ensino regular poderá ser
oferecido pelos sistemas públicos de ensino ou por instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, com
atuação exclusiva na educação especial, conveniadas com o Poder Executivo competente.

O Ministério da Educação (2006, p. 26) esclarece que o atendimento educacional especializado

garante a inclusão escolar de alunos com deficiência, na medida em que lhes oferece o aprendizado de
conhecimentos, técnicas, utilização de recursos informatizados, enfim tudo que difere dos currículos acadêmicos
que ele aprenderá nas salas de aula das escolas comuns. Ele é necessário e mesmo imprescindível, para que
sejam ultrapassadas as barreiras que certos conhecimentos, linguagens, recursos representam para que os alunos
com deficiência possam aprender nas salas de aulas comuns do ensino regular. Portanto, esse atendimento não é
facilitado, mas facilitador, não é adaptado, mas permite ao aluno adaptar-se às exigências do ensino comum, não

Pág.2/8



é substitutivo, mas complementar ao ensino regular.

Um aspecto importante é que o AEE não deve ser visto como um reforço escolar, pois embora ocorra no contra turno da escola regular
(refiro-me aos alunos que freqüentam a escola regular e o AEE), o atendimento preconiza acompanhar, apoiar e instrumentalizar o
aluno com deficiência em seu percurso educativo. Em relação a isso, Brasil (2008) aponta que as atividades que são planejadas e
executadas no AEE diferem das realizadas na sala de aula de ensino regular, e o que deve ocorrer é a articulação do atendimento à
proposta pedagógica da escola regular.

Outro aspecto que merece destaque nesta discussão é referente à associação do AEE no processo de materialização da inclusão, por
isso, diferente do que alguns educadores pensam, a educação inclusiva e o AEE apresentam relações diretas. É comum ouvirmos
discursos que apontam para a necessidade de extinção de todas as escolas especiais, para a partir daí concretizar a inclusão. Entretanto,
se nos aprofundarmos das discussões dos documentos que legitimam o AEE, veremos que o mesmo trata de mais uma possibilidade de
contribuição na inclusão escolar.

AÇÃO DOCENTE E A PRÁTICA REFLEXIVA DO PROFESSOR

Para compreendermos o ser professor reflexivo, é necessário o entendimento do ser reflexivo, que baseado nas reflexões de Alarcão
(1996, p.175) “é ter a capacidade de utilizar o pensamento como atribuidor de sentido [...]. A reflexão baseia-se na vontade, no
pensamento, em atitudes de questionamento e curiosidade, na busca da verdade e da justiça”. Se nos referirmos à obra de Schon, o
conceito de reflexão é compreendido “como o modo de conexão entre o conhecimento e a ação nos contextos práticos, em vez de
derivação técnica, de esboço e de racionalização das regras de decisão [...]” (SCHON, 1983 apud CONTRERAS, 2012, p. 126).

Jonh Dewey foi o primeiro estudioso a colocar em discussão o conceito de professor reflexivo, considerando ser o pensamento
reflexivo a melhor forma de pensar. Para Dewey o profissional reflexivo está sempre investigando e buscando outros conhecimentos.
Foi a partir dos estudos de Dewey que se originou os escritos de Schon, teórico que fez com que o termo professor reflexivo alcançasse
destaque no cenário educativo. (PIMENTA; GHEDIN, 2002).

As inquietações de Schon eram na tentativa de entender as situações incertas, instáveis e singulares que os professores não conseguem
dar conta por meio de repertórios técnico. Ele nos diz que existe uma gama de ações que os professores realizam no dia a dia da prática
docente e que são espontâneas, já que não implica em uma pausa para pensar nessas ações antes de concretizá-las. Isso é fruto de
competências que são apreendidas com as experiências e, neste caso, o conhecimento está na ação. Entretanto, existem situações que
evoca os professores a pensarem sobre o que fazer e enquanto está fazendo determinada ação, ou seja, implica em reflexão em relação
à situação deparada para assim poder ter atitudes adequadas, Nesse caso, Schon considera reflexão na ação. (SCHON, 1983 apud
CONTRERAS, 2012).

Em relação a essas situações do dia a dia, Contreras (2012) acredita que conforme a prática do professor fica repetitiva e constante, seu
conhecimento na prática se torna mais tácito e espontâneo, conhecimento esse que o torna um especialista e confiante nesta
especialização. Porém quando aparecem situações inusitadas, que exija outra atuação, intervenção, o professor necessita compreender
o novo caso, propor e concretizar soluções.

Fazendo uma analogia dessas reflexões no campo educacional para as pessoas com deficiência, embora o professor na sua prática
pedagógica diária vai se “especializando”, tendo mais intimidade com as estratégias de ensino para as pessoas com deficiência, sabe-se
que outras demandas são exigidas no atendimento educacional especializado. Em única sala o professor depara-se com vários alunos,
cada um com suas peculiaridades, alguns com limitações maiores, decorrentes da deficiência, o que na maioria das vezes não permite o
trabalho ficar recorrente e estável.

Alguns educadores podem até alegar que não conseguem e/ou não tem a habilidade para ser um professor reflexivo, entretanto, sabe-se
que a reflexão é algo inato da essência humana, o que faz diferenciá-la de outros animais. Acredito que tornar-se professor reflexivo
exige uma autoreflexão constante e que não é tão simples assim. Outra problemática que podemos levantar é que muitos educadores
não tem o costume de refletir acerca das suas ações, do seu EU professor e acabam por realizar e/ou organizar seu trabalho pedagógico
de maneira intuitiva sem uma reflexão.

Podemos mencionar aqui o teórico Stenhouse que trouxe a idéia da singularidade das situações educativas. A idéia discutida é que
cada sala de aula, cada aluno, cada situação do processo de ensino e aprendizagem carregam características que são únicas e singulares
e por isso é impossível o docente dispor de um conhecimento com métodos a serem seguidos no ensino e/ou uniformização dos
processos educativos. A proposta defendida é atender as especificidades que cada situação, classe, aluno apresenta. (STENHOUSE,
1987 apud CONTRERAS, 2012).
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METODOLOGIA

Este estudo trata de um estudo de campo que segundo Gil (2009), procura o aprofundamento de uma realidade específica. De acordo
com os objetivos caracteriza-se com caráter exploratório (GIL, 2009), uma vez que o objetivo é familiarizar-se com o fenômeno da
ação docente e a constituição do professor reflexivo no atendimento educacional especializado. Optou-se por esse caráter de pesquisa,
visto que permite valiosas formas de descobrir o que acontece em determinado fenômeno, procurar novas ideias, responder questões e
fazer avaliações sob outros novos pontos de vista.

Este estudo caracteriza-se por uma pesquisa qualitativa a qual distingue-se das demais por trabalhar com um universo de significados e
um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos (Minayo, 1994). Na pesquisa qualitativa, o social é visto como
um mundo de significados passível de investigação e a linguagem dos atores sociais e suas práticas as matérias-primas dessa
abordagem. É o nível dos significados, motivos, aspirações, atitudes, crenças e valores, que se expressa pela linguagem comum e na
vida cotidiana, o objeto da abordagem qualitativa.

A pesquisa foi realizada com 22 professores que atuam com alunos com deficiência em uma instituição de atendimento educacional
especializado, localizada na cidade de Feira de Santana, na Bahia. Como a pesquisa tem abordagem qualitativa o número de sujeitos
que compôs o quadro das entrevistas não pôde ser determinado a priori, visto que dependeu da qualidade das informações obtidas em
cada entrevista realizada, bem como da profundidade e do grau de recorrência e divergência destas informações contidas nas falas de
cada sujeito pesquisado. Por isso a coleta dos dados foi sendo realizada e quando foi possível identificar padrões simbólicos, práticas,
sistemas classificatórios, categorias de análise da realidade e visões de mundo e do universo em questão, as recorrências atingiram o
“ponto de saturação”.

A coleta de dados foi realizada a partir de uma entrevista baseada em um roteiro semi-estruturado. Utilizou-se, então, como recurso
para levantamento de conteúdo o método interrogativo, mais especificamente a entrevista, por ser um processo de interação social no
qual o entrevistador tem a finalidade de obter informações do entrevistado. Com essa técnica, extraímos dos professores um discurso
livre e espontâneo. Este método foi capaz de revelar as crenças, valores e atitudes, para uma análise com foco na essência da realidade
concreta do discurso dos atores sociais da pesquisa.

A análise e interpretação dos dados foram realizadas através análise do conteúdo na perspectiva de Bardin (1977) que é um conjunto
de técnicas de análise de comunicação propondo-se alcançar através dos procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do
conteúdo das mensagens, indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção das
mensagens.

Vale ressaltar que esta pesquisa está baseada na Resolução 196/96 da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) e que as
informações individuais não serão divulgadas, assegurando seu caráter confidencial, privacidade, proteção de imagem e
não-estigmatização dos sujeitos envolvidos.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

A investigação foi realizada com um total de 22 participantes, todos do sexo feminino que são professoras do atendimento educacional
especializado de alunos com deficiência intelectual e/ou múltipla. Todas sinalizaram ter o ensino superior concluído e/ou em
andamento, sendo 11 pedagogas, 02 biólogas, 01 com formação em educação física, 04 da área de letras vernáculas, 01 de artes visuais
e 03 que apenas informaram que tem o ensino superior, mas não destacaram a área específica de formação. O tempo de atuação das
professoras na instituição variou de 06 meses a 16 anos. As professoras participantes responderam a três perguntas do roteiro
semiestruturado, são elas: 1) Você se considera um professor reflexivo Por quê 2) Você conhece as características da deficiência de
seus alunos e as implicações das inúmeras limitações no processo de ensino e aprendizagem 3) Você tem o costume de estudar sobre a
deficiência de seus alunos.

O processo de leitura e organização dos dados provenientes das entrevistas fizeram emergir categorias analíticas primordiais para
estabelecer as inter-relações necessárias para a compreensão do fenômeno estudado de forma mais relacional. As categorias foram:
concepções acerca da constituição do professor reflexivo; ação docente e o professor pesquisador, que serão detalhadas abaixo:

CATEGORIA 01 – CONCEPÇÕES ACERCA DA CONSTITUIÇÃO DO PROFESSOR REFLEXIVO

É afirmado por Libâneo (2002) que existe uma necessidade dos professores se apropriarem de uma concepção crítica de reflexividade,
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que se proponha a ajudá-los no fazer-pensar de suas práticas de ensino, possibilitando-lhes superar a concepção de reflexão associada
somente aos conflitos e dificuldades mais imediatos de suas práticas docentes. No nosso campo de estudo, as professoras ao
responderem a pergunta: Você se considera um professor reflexivo Por quê. Foi unanimidade dizer que sim, já que todas as professoras
participantes assim se consideram, como pode ser contemplado em algumas falas abaixo:

Sim, porque é de fundamental importância o professor está sempre refletindo sobre o seu trabalho. (Professora
03)

Sim, porque eu reflito sobre o meu trabalho. (Professora 04)

Sim, porque quando uma experiência não dá certo, devemos buscar outros métodos. (Professora 05)

Sim, sempre que percebo algum problema, tento encontrar uma solução. (Professor 06)

Sim, porque procuro saber das limitações e das possibilidades de proporcionar uma vida melhor para os alunos.

(Professora 11)

Sim, porque através de um diálogo com os demais colegas analisamos a nossa prática pedagógica buscando um

melhor ensino-aprendizado. (Professora 19).

Nas falas destas professoras percebe-se a possibilidade de se considerarem reflexivas, mas o conteúdo que expressam essa concepção
ainda apresenta um conhecimento incipiente e obscuro do que é ser um professor reflexivo. Falar de professor reflexivo remete a
pensar em mudança na ação e não apenas pensar de forma reflexiva acerca da sua ação docente, de sua prática pedagógica em sala de
aula.

De acordo com Pimenta e Ghedin (2002) o exercício do pensamento permite gerar incertezas, embaraços, indecisões e se constitui
num ato de pesquisa. Essa conjectura caracteriza o professor como um ser criativo, com capacidade de levantar questionamentos,
problematizar e analisar sua própria prática pedagógica reconstruindo-a. Isso faz com que o professor torne-se um produtor e não mero
reprodutor de ideias e práticas exógenas. Nesse contexto, o professor sente a necessidade emergencial de avaliar seus erros, tentar na
sua prática cotidiana usar experimentos pensados e examinar criticamente seus próprios raciocínios.

Em relação a este aspecto, algumas professoras avançaram nas respostas, apresentando uma visão mais consistente acerca desta
reflexividade e da necessidade de mudança na ação, conforme pode ser visto a seguir:

Sim, porque se planejar uma aula e não for o perfil da turma, procuro modificar de acordo as suas necessidades
[...]. (Professora 10)

Sim, sempre procuro avaliar os meus procedimentos, procuro ver os pontos positivos e negativos e onde é

necessário que haja mudanças. (Professora 12)

Sim, porque se faço um planejamento e ele não tem a fluência desejada com os alunos eu procuro rever e se não

saiu da maneira planejada eu refaço com outra metodologia da próxima vez. (Professora 13)

Bastante, porque busco avaliar minha conduta, mediações, intervenções e tento redimensionar quando

necessário. (Professora 20)

Fica claro nas falas acima as mudanças que ocorrem a partir de um pensamento reflexivo da prática pedagógica do professor. Por isso,
refletir criticamente significa colocar-se no contexto de uma ação, na história da situação, participar em uma atividade social e assumir
postura clara ante os problemas.

Destacamos, portanto, a relevância da construção de um pensamento docente reflexivo que permita na prática pedagógica a
reformulação de conceitos, a contestação de conhecimentos e que favoreça a participação crítica do educador, o que possibilitará a
participação significativa do educando, desmistificando a concepção de que o professor é um mero transmissor.

CATEGORIA 02 - AÇÃO DOCENTE E O PROFESSOR PESQUISADOR

O professor precisa priorizar em sua prática pedagógica a pesquisa como elemento crucial em seu cotidiano enquanto educador. Nessa
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conjectura, Demo (1997) afirma que para o professor a pesquisa é categoria primordial de sua prática, algo que deve ser estabelecido

como passo não apenas com o ar de cientificidade, mas sim de um professor que produz saber concreto e elemento de pesquisa oriundo

a sua realidade educacional.

Um aspecto que está atrelado à constituição do professor reflexivo e pesquisador no atendimento educacional especializado refere-se
ao conhecimento das professoras acerca das características da deficiência de seus alunos e as implicações das inúmeras limitações no
processo de ensino e aprendizagem. Ao se depararem com a pergunta que teve esse foco, 15 professoras mencionaram que não têm o
conhecimento suficiente sobre as características dos seus alunos, como pode ser visto abaixo:

Conheço de alguns alunos, mas sinto necessidade de adquirir conhecimento das características individuais de
todos, para poder planejar as aulas que levem em conta essas informações. (Professora 02)

Não, até mesmo pelo período muito curto que tenho trabalhando na área. (Professora 03)

Não, pois o atendimento educacional especializado atende a diversidades de deficiências e isso dificulta o

processo de ensino aprendizagem. (Professora 07)

Nem todas, gostaria de me posicionar melhor neste processo de aprendizagem (professora 08)

Não, pois no AEE tem muitas deficiências e isso dificulta o trabalho. (Professora 14)

Nem todas, preciso melhorar meus conhecimentos. (Professora 18)

Vagamente, em alguns casos. Outros conheço pela prática (vivências e experiências) e leituras. (Professora 20)

A falta de conhecimento das características dos alunos com deficiência por parte dos professores tem interferência direta com a ação
docente, pois como pensar em estratégias de ensino para alunos sem conhecer o “alunado” Como se considerarem professoras
reflexivas sem ter conhecimento em relação aos seus alunos Como pensar em práticas reflexivas para os alunos É fator crucial o
professor possuir o conhecimento acerca o que é a deficiência, quais as limitações e as potencialidades dos alunos, as sequelas
provenientes da deficiência, as possibilidades de aprendizagem, porque a partir daí é que os educadores poderão exercer sua prática
profissional de forma consciente.

Professoras com mais de 05 anos de docência na instituição também mencionaram sobre essa falta de conhecimento sobre as
características de seus alunos. Sabemos que já é um discurso comum de muitos professores da escola regular mencionar que não estão
preparados para trabalhar com alunos com deficiência porque não sabem o que caracteriza cada deficiência e como se dá o processo de
escolarização desses alunos e quando chegamos em uma escola especial que nos deparamos com várias professoras que há anos
trabalham com esses alunos e dizem não saber, também, as características de seus alunos.

A necessidade estar em não apenas conhecer as características físico-motoras, cognitivas e afetivas dos alunos, mas de que forma essas
características interferem no processo de ensino aprendizagem, bem como saber quais as adaptações necessárias para permitir uma
participação efetiva na aula.

A necessidade que apontamos para esta lacuna é que o professor antes de qualquer intervenção faça um check-up do aluno, no sentido
de fazer o levantamento de dados que o ajudarão a organizar o trabalho pedagógico voltados para seu grupo de alunos. Para tanto, é
necessário nesse check-up identificar o diagnóstico médico, os atendimentos que fazem com outros profissionais (fonoaudiólogo,
terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, fisioterapeutas, entre outros), as características decorrentes da deficiência para subsidiar a
prática pedagógica. Esse check-up pode ser sistematizado pelo próprio professor, mas a escola, a partir dos coordenadores
pedagógicos, deve fazer a mediação desse processo através de encontros semanais ou mensais, estudos de casos e consultas em
prontuários.

É importante mencionar que as algumas professoras que sinalizaram conhecer as características dos alunos com deficiência e as
implicações no processo de ensino e aprendizagem, associam que estão sempre se atualizando, o que podemos inferir que não tem o
conhecimento suficiente, mas a partir das demandas que vão surgindo vem a necessidade de pesquisar. Isso pode ser contemplado nas
falas abaixo:

Sim, de alguns, os que eu não conheço procuro me informar e estudar sobre cada caso quando sinto dificuldade.
(Professora 10)
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Sim, porém reconheço que preciso aprender mais. (Professora 12)

Sim, procuro me atualizar para entender melhor as especificações dos alunos. (Professora 22)

Podemos fazer relação com a necessidade da constituição do professor pesquisador dentro do ambiente escolar. Para Demo (1997),
quando a pesquisa passa a ser comum em sala de aula, rompe-se com o estigma de que pesquisa só se faz em nível científico, a
pesquisa posiciona o ato educacional como um objeto plausível de ser experimentado

A professora 9 afirmou ter o conhecimento das deficiências, mas podemos perceber que sua concepção apresenta uma compreensão
limitada, pois a mesma afirma: “Sim, são casos diferenciados, uns com cognitivo melhores, outros mais agitados e dispersos”.
Portanto, fica evidenciado que a professora apresenta de forma superficial algumas características que estão associadas a determinados
alunos.

Os professores também foram questionados se tem o costume de estudar sobre a deficiência de seus alunos e de que forma buscas as
informações. Dos 22 professores, 18 afirmaram que se comprometem com os estudos, 03 sinalizaram que estudam pouco, que não é
suficiente e 01 respondeu que não estuda e não busca informações referentes às deficiências de seus alunos.

Ao analisar este aspecto evidencia-se que aparece um equívoco na concepção das professoras, pois por ora as mesmas afirmam que
desconhecem as características de seus alunos (que é necessidade básica para o professor do atendimento educacional especializado) e
agora 18 professoras afirmaram que estudam acerca das deficiências de seus alunos. Então questionamos: qual tem sido a
funcionalidade desses estudos Como as professoras têm sistematizado a busca por essas informações

CONCLUSÃO

Através do estudo ficou evidenciado que as professoras ainda têm uma concepção incipiente acerca do que é a prática reflexiva
docente, bem como a necessidade da constituição enquanto um sujeito reflexivo e pesquisador.

Podemos destacar que há, em âmbito escolar, a necessidade de garantia de espaços de liberdade e responsabilidade que favoreçam a
capacidade reflexiva dos professores, em que a expressão e o diálogo assumam um papel relevante para o aperfeiçoamento contínuo
dos professores.

Por isso podemos mencionar Alarcão (1996, p.181) que afirma que “[...] os processos de formação implicam o sujeito num processo
pessoal, de questionação do saber e da experiência numa atitude de compreensão de si mesmo e do real que o circunda”, sendo essa a
característica principal do pensamento e da ação reflexiva.

Os professores do atendimento educacional especializado, que atendem a um universo de alunos com distintas deficiências necessita
de adoção de uma postura investigativa que possibilitando-os a indagar, questionar, criticar, refletir e pesquisar
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Educação Inclusiva e Necessidades Educacionais Especiais (GEINE/UFBA), Colaboradora da APAE de Feira de Santana, Bahia.
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