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RESUMO

Este artigo tem como objetivo sensibilizar os educadores para a importância de buscar de forma
autônoma e independente a formação continuada para melhor atender os alunos com necessidades
especiais. Colaborar para a sensibilização do educador como profissional da educação especial e
inclusiva. Já que a capacitação do educador deve ser constante além de ser uma responsabilidade
adquirida no momento da graduação sendo do conhecimento de todo educador essa obrigação. Como
trabalhamos com conhecimento cientifico que é mutável, precisamos estar sempre em processo
continuo de aprendizagem para nos atualizarmos. Essa clientela que está em grande evidencia em
nossa época necessita de uma atenção diferenciada, pois possuem limitações e devem ser tratados
dignamente de acordo com suas garantias assistidas em lei.

ABSTRACT

This article aims to sensitize educators to the importance of autonomously and independently
pursuing continuing education to better serve students in special needs. Contributing to the
education´s awerness as a professional in special and inclusive education. Since the training of the
educator should be constant besides being a responsibility acquired at the time of graduation, such
obligation is known by every educator. As we work on scientific knowledge, which is changeable,
we should always be in a continuous process of learning to be updated. This people that is in great
evidence in our time needs a differentiated attention, since they have limitations and should be
treated in a dignified way according to their assurances assisted by law.

RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo sensibilizar a los educadores sobre la importancia de buscar de
forma autónoma e independiente la formación continuada para atender mejor a los alumnos con
necesidades especiales. Colaborar para la sensibilización del educador como profesional de la
educación especial e inclusiva. Ya que la capacitación del educador debe ser constante además de ser
una responsabilidad adquirida en el momento de la graduación siendo del conocimiento de todo
educador esa obligación. Como trabajamos con conocimiento científico que es mutable, necesitamos
estar siempre en proceso continuo de aprendizaje para actualizarnos. Esta clientela que está en gran
evidencia en nuestra época necesita una atención diferenciada, pues tienen limitaciones y deben ser
tratados dignamente de acuerdo con sus garantías asistidas en ley.

02/04/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/a_relevancia_da_formacao_continuada_com_foco_na_educacao_especial.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.2-9,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como base ajudar os educadores a refletirem sobre a relevância da formação
continuada na educação especial, mostrando a importância de se preparar para enfrentar novos
desafios, sensibilizando para o aperfeiçoamento profissional a fim de melhorar o atendimento
voltado para os alunos com deficiência.

Foi criado em torno desse tema uma grande mistificação, como se uma educação especial de
qualidade fosse inalcançável. Mas na verdade os professores que ajudaram a criar e sustentar esses
paradigmas são os mesmos que não buscam se profissionalizar, são os que estão estagnados na
profissão, ou se mantém nela por falta de opção.

Não assumem a responsabilidade de educar vidas, e são péssimos exemplos em sala de aula, são
aquelas pessoas que estão ali tão acomodados que, não buscam nem outra profissão para trocar de
área por estarem somente à espera de suas aposentadorias, o que dificulta ainda mais uma educação
especial de qualidade.

Quando você se torna professor, assim como um enfermeiro e/ou um médico você lida com vidas,
com o presente e o futuro delas, então ser omisso deveria até ser crime, você estraga o presente e o
futuro de um cidadão por pura preguiça, desleixo, irresponsabilidade e incompetência. Mas para nos
auxiliar nessa lida, temos algumas leis como suporte e cursos de formação continuada.

FORMAÇÃO CONTINUADA

A formação continuada é de extrema valia para todo e qualquer profissional que deseja se destacar
no mercado de trabalho.

Com a globalização, a todo o momento surgem novidades e estas alcançam todas as profissões, pois
a maneira de fazer as coisas muda, criam-se e melhoram-se ferramentas de trabalho e com a
tecnologia avançando certas práticas se tornam rusticas e devem dar lugar a novas práticas.

Mas, histórico como nós, o nosso conhecimento do mundo tem historicidade.
Ao ser produzido, o conhecimento novo supera outro que antes foi novo e fez
velho e se “dispõe” a ser ultrapassado por outro amanhã. Daí que seja tão
fundamental conhecer o conhecimento existente quanto saber que estamos
abertos e aptos á produção do conhecimento não existente. Ensinar, aprender
e pesquisar lidam com esses dois momentos do ciclo gnosiológico: o em que
se ensina e se aprende o conhecimento já existente e o em que se trabalha a
produção do conhecimento ainda não existente. A “docência” –
docência-discência- e a pesquisa, indicotomizáveis, são assim praticas
requeridas por estes momentos do ciclo gnosiológico. (FREIRE, 1996, p.28.)

Como o conhecimento científico é multável, está sempre sofrendo alterações, novas teorias surgem a
todo o momento, novos instrumentos que melhoram a qualidade e realização do trabalho surgem
constantemente, o bom profissional deve estar sempre se atualizando, a fim de estar preparado para
enfrentar os novos desafios da atual sociedade.

A educação especial vem ganhando força, devido ao grande número de estudantes que precisam de
um ensino diferenciado, porém esta área conta com poucos profissionais capacitados para ofertarem
uma educação de qualidade para estes.

O impacto da formação continuada na vida profissional: A formação continuada na vida profissional
serve para destacar e diferenciar cada profissional. Quem se especializa tem maiores probabilidades
de alcançar melhores posições no mercado de trabalho, a cada curso realizado é como se fosse
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restringindo mais ainda os trabalhadores, é uma forma de ir se diferenciando dos demais, por estar
mais capacitado para determinadas funções, é como um círculo que vai se estreitando a cada novo
conhecimento adquirido.

É certo que os títulos não provam que o ser está realmente apto, mas que ele no mínimo deve ter
mais conhecimento do que os outros que não buscaram se qualificar, e a teoria sem a prática é como
ter um carro e não saber dirigir, de nada serve.

O pré-conceito em relação à formação continuada: A formação continuada tem certo descredito por
parte dos profissionais de diversas áreas por pensarem que a teoria não lhes garante o suporte
necessário para transformar a sua realidade profissional.

Alguns profissionais fazem especializações, pós-graduações, mestrados, doutorados, entre outros,
apenas por status, pois, na hora de colocar o conhecimento adquirido em pratica, pois, não sabem
como se expressar, e outros só conseguem adquirir, reter os conhecimentos, mas na hora de
compartilhar determinado conhecimento, não o fazem, muitas vezes até por egoísmo.

Alguns profissionais por não dá a devida importância á formação continuada, acabam se submetendo
a empregos ruins e não crescem nas empresas porque não se destacam, encaram essa continuidade
profissional de forma irrelevante, contribuindo assim para seu fracasso profissional.

A formação continuada voltada para a educação em todas as suas modalidades tem esse descredito
por parte dos educadores por pensarem que a teoria não lhes dá a força necessária para transformar a
realidade da sala de aula e/ou de seus alunos.

Para alguns educadores é como se não passasse da teoria e que fosse apenas uma forma de perder
tempo e dinheiro. Mas estes tem que saber correlacionar a teoria com a pratica.

Devemos pegar a teoria e ver como podemos usá-la a nosso favor para mudarmos a nossa realidade,
a questão chave é que eles querem uma formula já pronta e está não existe, cada um tem que a partir
da teoria desenvolver uma prática que melhor lhe auxilie em seu contexto educacional.

Cada educador tem uma visão diferente, cada escola tem um regimento, uma cultura diferente, e cada
estudante reage de uma forma diferente, além de fatores externos que influenciam diretamente no
convívio entre docente-discente, são fatores emocionais, psicológicos, financeiros, físicos, entre
outros que somados, tornam cada ser e cada sala de aula, únicos, então não há um método universal
para ser aplicado que vá sanar os problemas de diferentes professores de uma mesma maneira.

A FORMAÇÃO CONTINUADA VOLTADA PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL

A educação especial é uma área que necessita de profissionais atuantes, mas que saibam como atuar
é a questão do saber fazer e fazer bem feito. Porque o professor terá que lidar com crianças com
diferentes especialidades.

Algumas contam com o acompanhamento familiar, acompanhamento médico e outras que não tem
nenhum acompanhamento. Os profissionais da educação que forem atuar na educação especial
precisam se aprimorar, consequentemente na formação continuada voltada para a educação especial.

Com problemas crescentes nos cursos de formação inicial de professores a
ideia de formação continuada como aprimoramento profissional foi se
deslocando também para uma concepção de formação compensatória
destinada a preencher lacunas da formação inicial. (GATTI: BARRETO,
2009, p.200)

A formação continuada vem para acrescentar os conhecimentos que faltaram durante a graduação.
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É fato que alguns conteúdos necessários para a formação de um bom educador são passados de
maneira muito rápida ou até mesmo nem são tratados no período de realização do curso superior.
Porém a formação continuada não é somente isso, ela também vem para especializar o profissional,
aperfeiçoa-lo em determinada área.

Na área da educação especial há os cursos de pós-graduação para tornar o educador especialista
nessa área tão carente de profissionais, temos Atendimento Educacional Especializado (AEE),
Psicopedagogia e Neuropsicopedagogia, e outros que auxiliam o professor nesta jornada da educação
especial e inclusiva.

Não podemos falar de educação especial sem citar a educação inclusiva, pois a educação especial
está dentro da educação inclusiva. A inclusiva trata de agregar a todos os tipos de estudantes, ricos,
pobres, negros, indígenas, surdos ou com deficiência e entre outros grupos de alunos, na educação
inclusiva todos devem ter acesso à educação.

Cabe ao professor conhecer seus alunos e saber qual a melhor forma de educa-los, qual atividade
fazer, que tipo de prova aplicar, como desenvolver cada conteúdo a fim de fazer o discente aprender
dentro de suas limitações.

Na educação especial além de ser necessário o relacionamento entre escola, professor, pais e
sociedade ainda deve-se incluir outros profissionais que são de suma importância para uma educação
especial de qualidade.

Alguns profissionais devem estar presentes na vida de um aluno com deficiência para junto com seu
professor e pais, ajudá-lo a se desenvolver, a adquirir autonomia, entre estes profissionais temos o
psicólogo, neurologista, fonoaudióloga, terapeuta e outros que são necessários de acordo com cada
especialidade do estudante.

Infelizmente algumas escolas geralmente não contam nem com um professor capacitado para atuar
na educação especial, não possuem sala de recursos, e ainda enfrentam dificuldades financeiras para
poder dar o apoio necessário para os educandos com necessidades especiais.

Essas escolas estão em grande número em nosso país, principalmente na região nordeste, por se
tratar de uma região com poucas pessoas com nível médio concluído, com poucas pessoas com
educação superior, poucas pessoas com uma formação continuada e por ser uma região de pouco
recurso financeiro.

Cada criança tem características, interesses, capacidades e necessidades de
aprendizagem que lhe são próprios; os sistemas educativos devem ser
projetados e os programas aplicados de modo que tenha em vista toda a gama
dessas diferentes características e necessidades; as pessoas com necessidades
educativas especiais devem ter acesso as escolas comuns, que deverão ser
integradas numa pedagogia centralizada na criança, capaz de atender a essas
necessidades. (Declaração de Salamanca, 1994).

O ensino não dever ser homogêneo, ele deve ser heterogêneo porque as crianças são seres singulares,
cada uma tem o seu tempo e sua melhor forma para aprender, principalmente os que requerem uma
educação especial e inclusiva.

A educação inclusiva abrange todos os alunos com e sem deficiência, pois ela tem como objetivo
incluir na sala de aula, no convívio comum, todas as crianças, sejam elas negras, indígenas, altas,
baixas, gordas, magras, com deficiência, rica ou pobre.

Na sala de aula devemos trabalhar pesado na educação inclusiva, para que ninguém se sinta excluído,
e perca a vontade estar na escola, e consequentemente o interesse pelo conhecimento.
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Cada professor tem uma área que se identifica mais, porem isso não lhe exime de atender dá melhor
forma possível seus estudantes. No caso do pedagogo ele pode preferir à educação infantil, os anos
iniciais, a educação de jovens e adultos, mas se eu estou em sala de aula, independente do ano que
lecionar, se tiver um aluno com necessidade educacional especial eu tenho por obrigação me
capacitar para oferecer o melhor atendimento para ele.

O professor deve vencer os meus limites para saber tratar o aluno com respeito e equidade, e oferecer
uma educação de qualidade enquanto ele estiver em sua turma.

O docente tem a obrigação ao menos tentar proporcionar na sala de aula maneiras que ajudem estas
pessoas a evoluírem, socializarem e adquirir conhecimento, a se enxergarem como parte integrante
do processo de educação, estando incluso nas atividades da turma, fazendo parte do ambiente
escolar, interagindo com todos no ambiente escolar.

O Reflexo De Professores Despreparados Para Atuar Na Educação Especial: Professores
despreparados para lecionar na educação especial geram impacto negativo no desenvolvimento do
estudante.

Além de não saberem trabalhar com este público por não estão qualificados, não conhecem
metodologias de inclusão e nem tem a capacidade de elaborar técnicas de aprendizagem que levem
em consideração os alunos com deficiência.

Estes profissionais não conseguem aprofundar os conhecimentos sobre a avaliação; não conhecem
técnicas de expressão ligadas ao trabalho este público; não conhecem métodos especiais de leitura e
escrita; não sabem adaptar atividades e provas as dificuldades dos alunos; não conhecem as
concepções de aluno especial.

Estes docentes acabam até mesmo de forma involuntária prejudicando o aluno quanto cidadão, pois o
mesmo se sentira excluído da turma, e poderá até criar traumas advindos da falta de atenção por parte
da escola. “Dentro das escolas inclusivas, as crianças com necessidades educacionais especiais
deveriam receber qualquer apoio extra que possam precisar, para que se lhes assegure uma educação
efetiva (...)” (Declaração de Salamanca 1994).

Os alunos com necessidades especiais devem ser aceitos, integrados e compreendidos para que
possam se desenvolver no âmbito escolar, mas alguns professores acabam criando certa resistência e
rejeição a Educação Especial. O que acarreta num trabalho mau feito.

O profissional está fazendo algo que não gosta, e o aluno percebe isso, passa a não gostar do
educador e consequentemente passa a não gostar de estudar e não gostar de frequentar a escola, o que
se tornará em uma enorme dificuldade para sua aprendizagem e até para seu desenvolvimento
interpessoal.

Estes grupos de pessoas querem ter voz, querem ser ouvidos, compreendidos, ninguém quer entrar
num ambiente onde é tido como uma estátua, que não vê, não ouve, não fala, não sente. Eles são
pessoas que devem ser bem tratadas, respeitadas, eles devem ser incluídos em todos os locais, seja
este escola, trabalho, família e sociedade.

O mérito de uma educação especial de qualidade: Apesar de serem poucos os educadores
especializados na educação especial, podemos contar com alguns que se interessam, se dedicam,
buscam adquirir novos conhecimentos e passam a trabalhar e saber trabalhar com esse público.

Estes educadores acabam fazendo a diferença na educação especial. “É pensando criticamente a
prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática.” (FREIRE, 1996, Pg.39).
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E estes docentes estão justamente fazendo o que Paulo Freire deixa claro em sua citação, eles estão
tentando melhorar as práticas futuras da educação especial, através da participação de cursos, grupos
de estudos e pesquisas, capacitações dentro e fora do Brasil, criando práticas que possam ser usadas
em seu cotidiano para oferecer uma educação especial de qualidade aos seus alunos.

Eles devem ter muita dedicação e amor ao que fazem, pois, este público além de ser carente de
afetividade ainda está numa modalidade de educação muito precária.

Os professores que escolhem a educação especial e inclusiva devem estar dispostos á dedicar tempo
e dinheiro para buscar formas inovadoras de ensino para utilizarem na educação especial.

Este educador terá que adquirir conhecimentos que o ajude a trabalhar com estudantes de diversas
deficiências e/ou necessidades, pois, muitas vezes em salas de recursos ou nas salas de aulas, tem
vários alunos com necessidades especiais, e cada um com uma síndrome diferente, um transtorno
diferente.

Podemos ter na mesma turma o Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Síndrome de Down, A
síndrome de Irlen, Hiperatividade, Síndrome de Tourette, Dislexia, Síndrome de Cri du Chat, entre
outras, e as vezes a mesma pessoa pode ter duas especialidades juntas, como TEA e Hiperatividade.

E como dito anteriormente o professor não pode agir sozinho, ele até pode desenvolver atividades e
avaliação diferenciadas para estes alunos, porém precisará de outros profissionais atuando em
conjunto para o melhor desenvolvimento cognitivo e autonomia dos mesmos.

Quais Alternativas Buscar Quando A Teoria Adquirida Ainda É Insuficiente Para A Necessidade
Prática: O bom profissional tem em mente que a teoria é uma base para se usar na prática, ele tem
que saber correlacionar à teoria e a pratica, pois, ambas estão interligadas, então juntamos os
conhecimentos adquiridos na teoria com atividades que podemos executar na prática, para
alcançarmos nossos objetivos.

Quando a teoria não é suficiente, podemos buscar ajuda com outros colegas, pois através da troca de
experiências, podemos ajudar um ao outro e assim conseguirmos realizar nosso trabalho.

O caminho para conseguirmos desenvolver um bom trabalho na educação especial é a teoria, a
prática, sendo que está é adquirida através da ação continua em sala, de várias tentativas de ensino, e
conhecermos as leis para usá-las em nosso favor.

A IMPORTNCIA DE SE CONHECER AS LEIS VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO
ESPECIAL

A população em geral sofre por desconhecer seus direitos garantidos por lei, e são facilmente
manipuladas por aquelas pessoas que detêm os conhecimentos dos direitos e deveres do cidadão.

Podemos comparar a pessoa com e sem conhecimento de seus direitos a uma pessoa com venda e
sem venda nos olhos, com os olhos vendados ela não enxerga nada, facilmente tropeça e se machuca,
ela sempre vai precisar de alguém para lhe guiar, sem a venda nos olhos, ela pode enxergar tudo a
sua volta, pode escolher o caminho que quer andar, pode tomar suas próprias decisões.

Quando uma pessoa passa a conhecer e exercer seus direitos torna-se de fato cidadão. Mas para as
pessoas com deficiência podemos contar com leis especificas voltada para a necessidade desse nicho.
Temos algumas leis voltadas para a Inclusão Escolar de alunos com deficiência.

Direitos Garantidos por Lei para a Educação Especial: Começando pela Constituição Federal de
1988, art. 227.
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No artigo 227, podemos perceber que é dever da família, da sociedade e do Estado garantir com
prioridade alguns direitos básicos e entre estes está, o direito à educação. No inciso 2° a lei ainda
dispõe de normas que garantem o acesso adequado as pessoas com necessidades especiais, como a
construção de logradouros e edifícios públicos e veículos públicos de transporte adaptados,
garantindo assim a mobilidade destes cidadãos.

Declaração de Salamanca de 1994, diz que o princípio da educação inclusiva é o de que todas as
crianças deveriam aprender juntas, independentemente de suas diferenças ou dificuldades. E reforça
que as escolas inclusivas reconheçam e respondam as diversas necessidades de seus alunos,
assegurando uma educação de qualidade para todos.

É importante que os profissionais da educação, escola, família e sociedade em geral, conheçam as
leis que assistem os cidadãos com deficiência, para que conheçam seus direitos e possam exigi-los.

Não há uma formula universal, porque a teoria muitos tem acesso, basta pesquisar, fazer cursos,
buscar a formação continuada, mas a prática só adquire quem vai a campo aplicar os conhecimentos
adquiridos, e a experiência só tem quem já aplica a pratica constantemente.

Para que se possa ter uma verdadeira inclusão no âmbito escolar, devemos contar com vários agentes
interligados, cada um realizando bem seu papel, e um educador que una as leis, as teorias adquiridas
em cursos de formação continuada com a prática. Estes elementos unidos proporcionaram aulas
inclusivas e não excludentes, de forma a oferecer um ensino especial de satisfatório para os alunos.

BREVES CONSIDERAÇÕES

Este estudo teve como pretensão ampliar a visão dos profissionais e futuros profissionais da área da
educação, para a formação continuada com foco na educação especial e inclusiva.

O educador que escolher o campo da educação especial e inclusiva deve ter ciência do seu papel
social, e de que terá que se capacitar para poder oferecer um ensino diferenciado para seus alunos de
acordo com a especificidade de cada um.

É extremamente relevante que os profissionais conheçam as leis que dão suporte a educação especial
e inclusiva, para que possam trabalhar respaldados na mesma, assim como também é importante que
a família e a sociedade conheçam as leis para poderem cobrar das autoridades responsáveis o
cumprimento efetivo das mesmas.

O profissional da educação especial e da educação inclusiva enfrentará vários desafios ao longo de
sua carreira e deverá estar preparado para isso, até porque a todo o momento surgem novas
dificuldades nesse caminho, mas se ele entrou em campo, deve ser ativo, estando pronto para lutar
por uma educação justa, heterogênea, humanizada e de qualidade.
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