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Este trabalho é um recorte da dissertação em andamento, tem por objeto a Formação Docente para o
Atendimento Educacional Especializado. Apresenta como objetivo geral: Descrever os saberes
profissionais dos docentes das SRM do município de Delmiro GouveiaAlagoas e como são
integrados e utilizados concretamente nas suas tarefas laborais em virtude dos limites e dos recursos
inerentes às atividades de trabalho. Como metodologia, adota a pesquisa descritiva, de cunho
qualitativo. Terá uma amostragem de 6 docentes que atuam nas SRM e 1 coordenadora técnica da
SEMED, responsável pelo AEE. Os resultados servirão para revelar como é desenvolvido o trabalho
nas SRM e quais são os saberes profissionais desses docentes sobre o serviço que prestam, bem
como qual a relação deles com a formação que recebem através da SEMED ou outros meios e a
forma que eles integram tais saberes às práticas laborais.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objetivo apresentar o resultado parcial de uma pesquisa descritiva, de
cunho qualitativo, em nível de Mestrado, vinculado à Linha de Pesquisa Formação, Planejamento e
Avaliação Educacional, do Programa de PósGraduação da Universidade Federal de Sergipe. A
pesquisa tem como objeto de estudo a Formação Docente para o Atendimento Educacional
Especializado. Apresenta como objetivo geral: Descrever os saberes profissionais dos docentes das
SRM do município de Delmiro GouveiaAlagoas e como são integrados e utilizados concretamente
nas suas tarefas laborais em virtude dos limites e dos recursos inerentes às atividades de trabalho. Por
sua vez, traz como objetivos específicos: Verificar se os docentes que atuam nas SRM do município
de Delmiro GouveiaAlagoas estão habilitados para o serviço do AEE; Analisar as propostas
formativas ofertadas para esses docentes e quais são as competências e habilidades construídas nesse
processo; Descrever as contribuições das ações formativas do AEE para o processo de
desenvolvimento laboral dos docentes das SRM.

A pesquisa fundamentase em autores que abordam o tema educação especial e inclusão educacional,
dentre os quais Stainback e Stainback (1999); Jannuzzi e Batista (2006); Mizukami (2008); Carvalho
(2015); Souza e Dantas (2017), e também em estudiosos que tratam dos temas formação e saberes
docentes, a saber: Tardif e Imbernón (2000, 20014); Gatti (2015) e outros. Como metodologia, adota
a pesquisa descritiva, de cunho qualitativo. Como instrumento de coleta de dados serão utilizadas
entrevistas semiestruturadas, e, para analisálas, pautarseá em Bardin (2011), através da análise de
conteúdo. Terá uma amostragem de 6 docentes que atuam nas SRM e 1 coordenadora técnica da
SEMED, responsável pelo AEE.

Os resultados servirão para revelar como é desenvolvido o trabalho nas SRM do referido município,
bem como quais são os saberes profissionais desses docentes sobre o serviço que prestam e qual a
relação deles com a formação que recebem através da SEMED ou outros meios, assim como de que
forma eles integram tais saberes às práticas desenvolvidas no cotidiano laboral. Destarte, a intenção
desta pesquisa não é esgotar o tema, tampouco apontar erros ou acertos, mas trazer informações e
reflexões a respeito da formação docente para esse serviço que é de tão grande importância, para que
assim, por meio de discussões entre autores, seja possível pensar nos desafios, nos dilemas, na
reformulação e em outras questões a respeito da formação e da prática docente para o AEE. Nesse
contexto, acreditase que essa temática seja relevante para o meio acadêmico por conta da amplitude
das discussões que ora giram em torno de uma educação inclusiva para todos.

O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, SEU PÚBLICO-ALVO E O
TRABALHO NAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS.

A educação no Brasil tem passado por incessantes mudanças. Desde o final do século passado e
início deste, ocorreram avanços significativos nos níveis, etapas e modalidades que a caracterizam.
Atualmente, as discussões situamse na construção de uma sociedade inclusiva, em que todos
possam ter direito à educação de qualidade. Para tanto, o Brasil segue definindo e criando diversas
políticas, planos, legislações e decretos, intencionando ampliar, padronizar e/ou operacionalizar esse
processo, visando melhorar o quadro do atual cenário educacional e garantir o cumprimento dos
direitos a todos. Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 é um marco para a democratização do
país, pois define o direito de todos à educação. No seu art. 206, inciso I, estabelece a “igualdade de
condições de acesso e permanência na escola” como um dos princípios para o ensino e garante, no
art. 208, “a oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE), preferencialmente na rede
regular de ensino” (BRASIL, 1988, p. 124).

Esse serviço, garantido na Carta Magna do país, está também respaldado na Lei nº 9.394/96 – Lei de
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Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) – e retomado na Política Nacional de Educação
Especial (BRASIL, 2008). Esta tem por função acompanhar os avanços do conhecimento e das lutas
sociais, buscando constituir políticas públicas promotoras de uma educação de qualidade para todos
os estudantes, e objetiva assegurar a inclusão escolar dos alunos públicoalvo da educação especial,
bem como orientar os sistemas de ensino para garantir:

[...] acesso ao ensino regular, com participação, aprendizagem e continuidade
nos níveis mais elevados do ensino; transversalidade da modalidade de
educação especial desde a educação infantil até a educação superior; oferta
do atendimento educacional especializado; formação de professores para o
AEE e demais profissionais da educação para a inclusão; participação da
família e da comunidade; acessibilidade arquitetônica, nos transportes, nos
mobiliários, nas comunicações e informação; e articulação intersetorial na
implementação das políticas (BRASIL, 2008, p. 1).

Em meio a esse processo de incluir, destacase de modo específico o públicoalvo da educação
especial, que, segundo o Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011, são as pessoas com
deficiência, ou seja, aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual,
mental ou sensorial; com transtornos globais do desenvolvimento, que são as que apresentam um
quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais,
na comunicação ou estereotipias motoras, como pessoas com autismo clássico, síndrome de
Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância (psicoses) e transtornos invasivos
sem outra especificação, e aquelas com altas habilidades/superdotação, que apresentam um potencial
elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas:
intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade.

Seguindo essa ótica, a educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis e
etapas, fundamentandose em documentos internacionais e em diversas legislações brasileiras que
norteiam sobremaneira os aspectos pedagógicos envolvidos no contexto educacional, devendo ser
prevista no Projeto Político Pedagógico (PPP) das escolas (BRASIL, 2008, p. 7) e como medida
ofertada pela Política de Educação Especial, a fim de garantir a permanência desse alunado em
escolas regulares. Diante disso, reafirmase o serviço de Atendimento Educacional Especializado
(AEE), que consiste em:

[...] conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos
organizados institucional e continuamente, prestado das seguintes formas: I
complementar à formação dos estudantes com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento, como apoio permanente e limitado no tempo e
na frequência dos estudantes às salas de recursos multifuncionais; II
suplementar à formação de estudantes com altas habilidades ou superdotação
(BRASIL, 2011, p.2).

Assegurado em documentos normativos (BRASIL, 1988, 1996, 2008, 2011), o AEE passa então a
complementar ou suplementar a formação desses alunos, no intuito de eliminar as dificuldades e
facilitar a aprendizagem, garantindo acesso ao ensino. Dessa forma, os estudantes públicoalvo da
educação especial devem ser matriculados nas classes comuns, em uma das etapas, dos níveis ou das
modalidades da educação básica, sendo esse serviço ofertado no turno oposto ao do ensino regular.
Para tal efetivação, foi criado o Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais
(SRM), instituído pelo Ministério da Educação e Cultura e pela Secretaria de Educação Especial
(MEC/SEESP), por meio da Portaria Ministerial nº 13/2007, integrando o Plano de Desenvolvimento
da Educação – PDE, destinando apoio técnico e financeiro aos sistemas de ensino. Asseguramse,
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através das SRM, o acesso ao ensino de alunos com deficiência e, consequentemente, a eliminação
das barreiras, sejam elas pedagógicas, de comunicação e/ou arquitetônicas, garantindo, com isso, a
equidade e o respeito ao direito de uma educação para todos.

Alves (2006, p. 13) assevera que as SRM têm o propósito de desenvolver estratégias de
aprendizagem centradas em um novo fazer pedagógico que favoreça a construção de conhecimentos
pelos alunos, subsidiandoos para que desenvolvam o currículo e participem da vida escolar. A
multiplicidade de ações que acontecem nelas revela sua constituição flexível quando oportuniza
acessibilidade ao currículo e elimina as barreiras de participação que dificultam a escolarização dos
alunos públicoalvo da educação especial. Também é nesse espaço que são realizadas as articulações
necessárias que o professor do AEE manterá com a família do aluno, com o professor da sala de aula
regular e com os demais profissionais da escola, ou seja, as salas têm como finalidade atender às
diferentes necessidades educacionais desses educandos e ampliar seus interesses, favorecendo o
processo de aprendizagem. Além das SRM, as escolas devem, para a oferta do AEE, ter
contemplados em seus PPP:

III  Cronograma de atendimento aos alunos; IV  Plano do AEE para
identificação das necessidades educacionais específicas dos alunos e
definição dos recursos necessários e das atividades a serem desenvolvidas; V
Professores para o exercício do AEE; VI  Outros profissionais da educação:
tradutor intérprete de Língua Brasileira de Sinais, guiaintérprete e outros que
atuem no apoio, principalmente nas atividades de alimentação, higiene e
locomoção; VII  Redes de apoio no âmbito da atuação profissional, da
formação, do desenvolvimento da pesquisa, do acesso a recursos, serviços e
equipamentos, entre outros que maximizem o AEE (BRASIL, 2008, p. 7).

Percebese que, para implantar tal serviço nas escolas, existe um conjunto de ações específicas que
precisam ser realizadas, as quais darão norteamento ao trabalho que será realizado nas SRM. Dentre
as ações, evidenciase a importância da formação profissional, visto que é apontada uma série de
atribuições ao docente que atua nesse serviço, estabelecidas pela Resolução nº 04, de 2009, quais
sejam:

I – Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos,
de acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos
alunos públicoalvo da Educação Especial;

II – Elaborar e executar plano de Atendimento Educacional Especializado,
avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de
acessibilidade;

III – Organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de
recursos multifuncionais;

IV – Acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos
pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular,
bem como em outros ambientes da escola;

V – Estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de
estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade;

VI – Orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de
acessibilidade utilizados pelo aluno;
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VII – Ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades
funcionais dos alunos, promovendo autonomia e participação;

VIII – Estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum,
visando à disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de
acessibilidade e das estratégias que promovem a participação dos alunos nas
atividades escolares (BRASIL, 2009, p. 3).

Diante desse contexto, é importante conhecer as práticas pedagógicas do professor que atua nesse
serviço. Por demandar tamanha especificidade, esperase que tal trabalho seja realizado mediante a
atuação de docentes com conhecimentos específicos no ensino da Língua Brasileira de Sinais, da
Língua Portuguesa na modalidade escrita como segunda língua, do sistema Braille, do Soroban, da
orientação e mobilidade, das atividades de vida autônoma, da comunicação alternativa, do
desenvolvimento dos processos mentais superiores, dos programas de enriquecimento curricular, da
adequação e produção de materiais didáticos e pedagógicos, da utilização de recursos ópticos e não
ópticos, da tecnologia assistiva e outros. São, portanto, ações que demandam que o profissional que
as executem tenha uma formação adequada, pois se voltam a um público específico que requer maior
atenção para que não seja conduzido de forma aleatória ou desnorteada.

Para assegurar e fortalecer o desenvolvimento de práticas educativas inclusivas, há, também, a Lei
Brasileira de Inclusão – (LBI – nº 13.146/2015), que entrou em vigor em 2016, tendo como base a
Convenção da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre os direitos das pessoas com deficiência
–, que aborda as medidas estabelecidas pela Convenção, tais como o acesso à saúde, à educação, ao
trabalho, à cultura, ao lazer, à informação, entre outros, bem como se baseia na carência de serviços
públicos existentes no Brasil e nas demandas da própria população. De acordo com a relatora da
referida Lei, Mara Gabrilli[1], a LBI “não é um compilado de leis, mas sim um documento que altera
algumas já existentes para harmonizálas à Convenção Internacional”, segundo o que é expressado
no referido documento, leis que não atendiam ao novo paradigma da pessoa com deficiência ou que
simplesmente a excluíam de seu escopo. Dentre as leis alteradas, citamse alguns exemplos: Código
Eleitoral, Código de Defesa do Consumidor, Estatuto das Cidades, Código Civil, além da
Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT (BRASIL, 2015).

Destacase que a principal inovação da LBI está na mudança do conceito de deficiência, uma vez que
este não é mais entendido como uma condição estática e biológica da pessoa, mas como o resultado
da interação das barreiras impostas pelo meio com as limitações de natureza física, mental,
intelectual e sensorial do indivíduo, ou seja, a deficiência deixa de ser um atributo da pessoa e passa
a ser o resultado da falta de acessibilidade que a sociedade e o Estado dão às características de cada
um; nesse sentido, a deficiência está nos espaços desarticulados, desorganizados, inadaptados,
desapropriados, e não nas pessoas. O Capítulo IV da LBI versa sobre o Direito à Educação, e, no
artigo 28, parágrafo III, é reafirmada a constitucionalização do AEE para atender às características
dos estudantes com deficiência e garantir o acesso ao currículo em condições de igualdade, visando a
promover a conquista e o exercício da autonomia. Além disso, reafirma a importância de os
programas formativos para professores adotarem práticas pedagógicas inclusivas e ofertarem
formação continuada para o AEE.

Em se tratando desse serviço, Batista (2006, p. 17) considera que “[...] esse atendimento existe para
que os alunos possam aprender o que é diferente do currículo do ensino comum e que é necessário
para que possam ultrapassar as barreiras impostas pela deficiência”. Percebese, assim, que a
preocupação em oferecer um atendimento educacional específico para suprir as necessidades de
aprendizagens de pessoas com deficiências está em destaque desde a Constituição Federal até os dias
atuais, e, para tal, os documentos normativos apontam como base de apoio o serviço de AEE.

Nesse cenário de construção de práticas educativas inclusivas, outro documento deveras importante e
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com função de nortear o desenvolvimento das práticas docentes é a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC). Esse documento estabelece quais habilidades e competências os alunos
brasileiros precisam desenvolver em cada etapa da Educação Básica (BRASIL, 2017). Em dezembro
de 2017, a versão final foi homologada pelo MEC com o propósito de orientar não só os currículos
das escolas públicas e privadas, mas também a formação dos professores, a elaboração do material
didático e as avaliações. Ao analisar seu conteúdo, constatase que a maioria das proposições já é
realizada pelos docentes em seu cotidiano de trabalho, as competências gerais, por exemplo, já fazem
parte da realidade de muitas salas de aula. A diferença é que isso agora está sistematizado para
garantir que todos os estudantes tenham acesso às mesmas condições de aprendizagem.

Corroborando o expresso na BNCC, é importante refletir que planejar atividades que atendam às
dificuldades de aprendizagens diferenciadas não é tarefa fácil, e pensar atividades de forma a
contemplar também os alunos com deficiências, altas habilidades ou superdotação é ainda mais
desafiador, demandando uma formação constante e bem direcionada. Considerase que os saberes
docentes são consolidados no cotidiano, e é por meio das experiências que as ações se tornam
práticas pedagógicas. Por isso, a formação e a prática docentes estão sempre em processo de
transformação, recriandose de acordo com as necessidades que surgem.

Seguindo esse pensamento, acreditase que a formação continuada é uma dimensão importante para
o trabalho docente, entendida por Rocha, Passos e Santos (2018) como a continuidade ou reciclagem
da formação profissional. Os autores consideram que os cursos ofertados muitas vezes são
desarticulados da realidade da sala de aula, tornandose meramente certificações, e não alcançando a
proposta de aprimoramento das atividades profissionais do docente. Esse fato é preocupante, uma
vez que há grande necessidade de o docente ter uma formação que contemple a diversidade do
contexto diário no qual está inserido, sendo muito difícil de avançar no sentido das escolas inclusivas
se os professores em seu conjunto não desenvolverem habilidades e competências que contemplem
todos os estudantes.

O artigo 12 da Resolução 04/2009 explicita que, para a atuação no AEE, o professor deve ter
formação inicial que o habilite para o exercício da docência e formação específica para a Educação
Especial, é nessa direção que reside o foco do objeto de estudo desta pesquisa: Descrever os saberes
dos docentes das SRM do serviço de AEE do município de Delmiro GouveiaAlagoas e a relação
deles com o processo de formação profissional. E se tem como problema norteador a seguinte
questão: os docentes que atuam nas SRM em Delmiro GouveiaAlagoas estão habilitados para
desenvolver o que é proposto pelo AEE?

No que concerne à relação com os saberes profissionais dos docentes, comungase da noção de saber
apresentada por Tardif (2014, p. 1011): “Damos aqui à noção de ‘saber’ um sentido amplo, que
engloba os conhecimentos, as competências, as habilidades (ou aptidões) e as atitudes, isto é, aquilo
que muitas vezes foi chamado de saber, saberfazer e saberser”. O autor afirma que esse sentido
amplo reflete o que os próprios profissionais dizem a respeito de seus próprios saberes profissionais.
Constatamse, a partir do exposto, as inúmeras atribuições cabíveis ao docente que atua na SRM,
remetendoo a uma intensa carga de responsabilidade; portanto se torna relevante identificar como
ocorrem os processos formativos que subsidiam seu contexto laboral cotidiano, pois se entende que o
processo de formação docente é algo que necessita reconfigurarse e inovarse constantemente e que
os saberes docentes estão incluídos na prática pedagógica. Ressaltase que esses saberes têm sido
objeto de discussão por parte de autores nacionais e internacionais, dentre os quais se destacam
Libâneo e Saviani (2011); Tardif e Imbernón (2014); Tardif e Gauthier (1996); Porlán e Ariza
(1997); Gauthier et al. (1998), Pimenta (2012), sendo que os referidos autores têm apresentado a
importância desses saberes para a formação, a atuação e o desenvolvimento dos professores.

ALGUNS APONTAMENTOS ANALÍTICOS SOBRE A TRAJETÓRIA DO AEE
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A trajetória do atendimento aos estudantes públicoalvo da educação especial é marcada pela busca
de garantir a todos o direito de frequentar a escola, o que se mostra fortalecido pelo desejo de
construir um sistema educacional inclusivo que promove as condições reais, complementares ou
suplementares para o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem (BRASIL, 2001). A história
mostra que ao longo do tempo evidenciaramse no Brasil teorias e práticas sociais segregativas em
relação às pessoas com deficiência, que vistas sempre como incapazes tornaramse destinatárias da
caridade popular pautada por um assistencialismo social não inclusivo e distante da perspectiva de
sua inserção nos espaços sociais em que os conhecimentos se transmitem. Esse fato não ocorreu
apenas no Brasil, podendo ser detectado também em outros países conforme observado por
Stainback e Stainback (1999), que assinalam nos Estados Unidos haver alunos com deficiências
visíveis sendo continuamente segregados, não se destinando para eles nenhum tipo de serviço
educacional específico, de forma a ficarem quase sempre nas alas dos fundos das instituições do
Estado.

Na virada do século XX, o movimento da eugenia ajudou a aumentar a
desumanização das pessoas com deficiências, pois entre os anos 1900 e 1930,
disseminouse generalizadamente a ideia de que elas tinham tendências
criminosas e eram a mais séria ameaça à civilização devido a sua composição
genética (STAINBACK; STAINBACK, 1999, p. 38).

Acreditar que alguém tenha tendência ao crime apenas pelo fato de apresentar uma dada deficiência é
algo estarrecedor, que provoca sobretudo um sentimento de tristeza diante da impossibilidade de
mensurar quão difícil deveria ser a vida das pessoas deficientes no período citado pelos autores.
Corrobora este pensamento outra descrição da abordagem e do tratamento destinados às pessoas com
deficiência ao longo da história:

[...] na era précristã, tendiase a negligenciar e a maltratar os deficientes.
Num segundo estádio, com a difusão do cristianismo, passouse a protegêlos
e compadecerse deles. Num terceiro período, nos séculos XVIII e XIX,
foram fundadas instituições para oferecerlhes uma educação à parte.
Finalmente, na última parte do século XX, observase um movimento que
tende a aceitar as pessoas deficientes e a integrálas, tanto quanto possível, na
sociedade. (KIRK e GALLAGHER, 1996, p. 6)

Na Grécia antiga, a respeito da negligência para com as pessoas com deficiência observase que:

Se, ao nascer, a criança apresentasse alguma deficiência, era eliminada.
Praticavase uma eugenia radical, na fonte. A eliminação se dava porque a
criança se encaixava no ‘leito precusto’ dos espartanos, passando pelo
conformismo piedoso do cristianismo, onde o paradigma ateniense por ter
[...] a preferência pela agitada vida da polis, a retórica, a boa argumentação, a
filosofia, a contemplação, vão fazer com que, principalmente através da obra
de Platão, se abra um interstício, uma fresta, uma fenda entre o corpo e a
mente, através da qual vai soprar um vento frio pelo resto da história do
mundo ocidental cristão. A divisão, no nível macro, da sociedade ateniense,
entre os livres e os escravos, vai ser o protótipo para a divisão no nível micro:
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a mente (os livres) cabe a parte digna, superior, encarregada de mandar,
governar, o corpo (o escravo) degradado, conspirador, empecilho da mente,
cabe a missão de executar as tarefas degradadas e degradantes (SOUZA,
2017, p. 27 apud BIANCHETTI, 1998, p. 9).

Reafirmando a situação apontada, Fumegalli (2012) mostra em seus estudos que a pessoa com
deficiência sempre foi considerada pela ótica históricocultural como alguém fora dos padrões
normais ditados pela sociedade para caracterizar os critérios de normalidade. Nesse sentido, Dantas
(2017, p. 30) destaca que um elevado grau de desconhecimento sobre as deficiências em geral, bem
como sobre suas potencialidades, se perpetuou até a primeira metade do século XX, época em que os
indivíduos com deficiência mental eram tratados como doentes. Na ausência de exames ou
diagnósticos mais precisos, o contexto descrito culminou numa vida trágica para inúmeras pessoas na
condição de deficiência, que internadas em “instituições especializadas” eram completamente
excluídas do convívio social.

Após essas breves constatações históricas, é impossível atualmente concordar com ideias
segregativas e apedeutas que, como apresentado, levaram a humanidade a praticar ações muitas
vezes violentas contra a parte da população que por ter uma estrutura orgânica ou física não
condizente com os padrões de normalidade sofreu atos covardes e brutais de exclusão social. Nos
dias atuais, as pessoas com deficiência conseguiram alcançar direitos de cidadania, incluindose
educacionalmente na rede regular de ensino juntamente com o restante da população, mediante
conceitos e determinações impostos por legislações específicas. Porém, na prática muitos obstáculos
e incompreensões que ainda permanecem dificultam a concretização de uma proposta de inclusão
escolar plena e eficiente. Mesmo assim, as ações educacionais vigentes têm se direcionado na
intenção de criar condições para que a escola comum receba a todos e se organize para garantir o
acesso ao conhecimento como forma de efetivação da aprendizagem. Dentre essas ações encontrase
o serviço de AEE.

Estudos mostram que no Brasil as pessoas com deficiência demoraram para ter acesso a uma
proposta educacional efetiva. Em Souza (2017, p. 29) encontrase que somente a partir do século
XVIII as pessoas com deficiência começam a ser tratadas como capazes de exercer dalgumas
atividades. O autor ressalta que as ideias que sustentam propostas educacionais específicas para a
situação de deficiência somente apareceram na segunda metade do século XIX. Vejase que na
Constituição de 1824, o Título II, Artigo 8º, Item 1º, privava a pessoa que possuísse alguma condição
de deficiência de todos os seus direitos políticos, o que incluía a educação (JANNUZZI, 2006).

Seguindo esse pensamento, Mantoan (2016, p. 6162) afirma que “a escola tendo uma proposta
inclusiva não pode simplesmente encaixar um projeto novo numa velha matriz epistemológica”.
Além disso, a autora alerta: “ainda vigora a visão conservadora de que as escolas de qualidade são as
que enchem as cabeças dos alunos com datas, fórmulas, conceitos justapostos, fragmentados”. Isso
implica um repensar das ações desenvolvidas nas escolas, sobretudo quando se tratar de ações
voltadas para estudantes que tenham algum tipo de deficiência. Corroborando esse preceito, Freitas
(2006) enfatiza que o movimento de inclusão escolar revelou que a educação, com seus métodos
tradicionais, exclui cada vez mais alunos ao invés de incluílos. Evidenciase, dessa forma, que
considerar as especificidades de cada aluno é fundamental para garantir a qualidade de ensino para
todos e não apenas para aqueles que apresentam dificuldades mais evidentes.

Fernandes (2011) infere que pensar numa escola inclusiva pressupõe uma concepção cuja práxis
tenha como princípio o compromisso com a qualidade de uma sólida formação integral do aluno,
oferecendo conhecimentos que lhe sirvam para análise e reflexão críticas acerca da realidade na qual
se insere, e também considera não haver mais espaço para projetos diferenciados para alguns em
detrimento de sua condição, seja qual for a natureza dessa diferença, devendo o currículo
apropriarse para a realização de um projeto educacional comprometido com a diversidade e a
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singularidade do seu públicoalvo. Nesse contexto, devese pensar a formação de professores como
um dos principais componentes para um diferencial na qualidade de um ensinoaprendizagem
relacionado à inclusão, pois uma formação bem direcionada poderá romper com barreiras atitudinais
que muitas vezes têm levado à exclusão.

Acreditase que é muito difícil avançar no sentido das escolas inclusivas se os professores em seu
conjunto não adquirem competências e habilidades para ensinar de acordo com a diversidade
existente. Esses aspectos trazem à tona a reflexão de que ensinar sempre foi difícil, porém nos dias
atuais passou a ser ainda mais, pois tal ato “depende” dos cursos de formação inicial e continuada de
professores, exigindo que sejam repensados e reelaborados constantemente, na tentativa de atender
às demandas emergentes (MIZUKAMI, 2008; IMBERNÓN, 2014). Carvalho (2015, p. 16) considera
que o conhecimento bem direcionado não pode ser exclusivo dos especialistas em educação especial,
mas deve ser de todos os envolvidos no processo educativo escolar, pois é necessário haver
habilidades e competências para participar, dentre outras coisas, da adequação curricular e da
elaboração de estratégias diferenciadas para superar os desafios diários e intervir junto ao aluno,
buscando alternativas para sanar as dificuldades. Esses aspectos devem ser instituídos na formação
inicial e continuada do professor, conforme assinala o Art. 3º, parágrafo quinto, das Diretrizes
Curriculares Nacionais, estabelecidas pela Resolução nº 2/CNE/2015, que, para além de outros
pontos, considera como princípio da formação de profissionais do magistério da educação básica um

Compromisso com projeto social, político e ético que contribua para a
consolidação de uma nação soberana, democrática, justa, inclusiva e que
promova a emancipação dos indivíduos e grupos sociais, atenta ao
reconhecimento e à valorização da diversidade e, portanto, contrária a toda
forma de discriminação (BRASIL, 2015, p. 4).

Nesse sentido, Gatti (2015) questiona quais conhecimentos são importantes para formar professores
e responde dizendo que a fundamentação dos processos formativos docentes encontrase nos
conhecimentos constituídos historicamente que estão referenciados no campo das práticas sociais e
profissionais, bem como no das Ciências da Educação. A autora instiga a refletir sobre a necessidade
de buscar formação para melhor conduzir a prática pedagógica, alicerçandose no desejo de colher
respostas e a partir delas reafirmar o compromisso assumido no momento em que se decide pela
docência. Nesse aspecto, em se tratando dos saberes profissionais, Tardif (2014, p. 7) afirma:

Tanto em suas bases teóricas quanto em suas consequências práticas, os
conhecimentos profissionais são evolutivos e progressivos e necessitam, por
conseguinte, uma formação contínua e continuada. Os profissionais devem,
assim, autoformarse e reciclarse através de diferentes meios, após seus
estudos universitários iniciais. Desse ponto de vista, a formação profissional
ocupa, em princípio, uma boa parte da carreira e os conhecimentos
profissionais partilham com os conhecimentos científicos e técnicos a
propriedade de serem revisáveis, criticáveis e passíveis de aperfeiçoamento.

Concordando com Tardif, pensase ser necessário aperfeiçoar os conhecimentos profissionais para
que evoluam, progridam, e, para tanto, há a necessidade de o docente buscar autoformarse,
reciclarse, para que seja capaz de desenvolver práticas educativas inclusivas que atendam às
necessidades de todos os educandos, não importando se têm deficiência ou não, pois o importante é
fazer com que todos aprendam, respeitandose a singularidade de cada um.

A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES PARA O AEE NO MUNICÍPIO DE

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

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.10-17,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



DELMIRO GOUVEIA-ALAGOAS: ASPECTOS PRELIMINARES DA PESQUISA EM
ANDAMENTO.

No panorama histórico, as políticas de formação docente se configuram como campo de disputas e
embates entre projetos de governo e projetos de sociedade que se fortalecem pelos movimentos de
luta e resistências de entidades da sociedade civil organizada. No concernente à formação continuada
de professores para o AEE, percebese que as ações centramse na intenção de sanar as lacunas
existentes em decorrência das necessidades advindas do contexto laboral. Portanto, entendese que a
formação deve se configurar de forma a atender coletivamente os profissionais que dela dependem,
bem como percebese que há necessidade de repensar o processo pedagógico de saberes, inserindo
valores e ações para além da formação mínima exigida [...] tendo como principal finalidade a
reflexão sobre a prática educacional e a busca de aperfeiçoamento técnico, pedagógico, ético e
político do profissional docente (BRASIL, 2015).

Nesse sentido, em Delmiro Gouveia, as formações para os professores que atuam no Atendimento
Educacional Especializado integram as ações da Secretaria municipal de Educação (SEMED). Desde
2016, promove encontros quinzenais com os docentes das SRM, realiza seminários, encontros com
profissionais da área, em vista a discutir diversas temáticas relacionadas ao AEE. Os docentes por
sua vez, alocados em escolas, trabalham juntamente com as equipes escolares e desenvolvem ações
que se voltam para a comunidade, por exemplo em abril do corrente ano, foi realizada uma
caminhada pelas principais vias da cidade, em alusão ao dia 02 de abril, dia mundial de
conscientização do TEA (Transtorno do Espectro do Autismo). Também desenvolvem projetos em
que os educandos que são atendidos nas SRM se envolvem com a comunidade escolar,
desenvolvendo a interação entre eles, desta forma há um trabalho coletivo que favorece a todos e não
apenas os estudantes com deficiências, pois o olhar está voltado não para as deficiências, mas para o
desenvolvimento das potencialidades de cada estudante. Há formações por escola, em que todos os
profissionais da escola participam, bem como também realizam projetos de formação especifica para
coordenação e direção escolar, atuam em oficinas e cursos para o Apoio Pedagógico e também é
proposto como função aos próprios professores do AEE participarem como formadores nos HTPC
(Hora de trabalho pedagógico coletivo) no ambiente escolar.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para responder às questões propostas e alcançar os objetivos traçados, a pesquisa tem como
metodologia o estudo descritivo, com abordagem qualitativa, partindo das concepções de Demo
(1987), Laville e Dionne (1999), Lakatos e Marconi (2011) e outros. Ressaltase que as pesquisas
descritivas têm como objetivo descrever as características de uma população, um fenômeno ou
experiência para o estudo realizado e se constituem levando em conta os aspectos da formulação do
problema que as norteia, além de estabelecerem também uma relação entre as variáveis propostas no
objeto de estudo em análise, em que o pesquisador deve apenas descrever a realidade, eximindose
de explicála ou nela intervir.

Santos e Parra Filho (2011) expõem que a pesquisa descritiva pode aparecer sob diversos tipos:
documental, estudos de campo etc. No presente caso, configurase como uma pesquisa de campo que
utilizará como instrumento de coleta de dados entrevistas semiestruturadas. De acordo com Gil
(1999), a entrevista é um dos instrumentos de dados mais utilizados nas pesquisas sociais. É bastante
adequada para a obtenção de informações acerca do que as pessoas sabem, creem, esperam e
desejam, assim como de suas razões para cada resposta. As entrevistas estruturadas são aquelas nas
quais as questões e a ordem em que elas comparecem são exatamente as mesmas para todos os
respondentes. Todas as questões devem ser comparáveis, de forma que, quando aparecem variações
entre as respostas, elas devem ser atribuídas a diferenças reais entre os respondentes.
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Para a análise dos dados de uma pesquisa qualitativa, existem algumas técnicas singulares,
fundamentadas em correntes, pensamentos e abordagens diversas, entretanto a referida pesquisa
deterseá especificamente em uma das técnicas utilizadas para a interpretação de dados oriundos de
pesquisas qualitativas, a saber, a análise de conteúdo baseada em Bardin (2011).

Bardin assevera que o termo análise de conteúdo designa

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis
inferidas) destas mensagens (2011, p. 47).

A autora ressalta que a utilização da análise de conteúdo prevê três fases fundamentais: préanálise,
exploração do material e tratamento dos resultados. A préanálise pode ser identificada como uma
fase de organização, em que se estabelece um esquema de trabalho que deve ser preciso e com
procedimentos bem definidos, embora flexíveis. Normalmente, segundo Bardin (2011), envolve a
leitura “flutuante”, ou seja, um primeiro contato com os documentos que serão submetidos à análise,
a escolha deles, a formulação de hipóteses e objetivos, a elaboração dos indicadores que orientarão a
interpretação e a preparação formal do material. Iniciase o trabalho escolhendose os documentos a
serem analisados, neste caso, as entrevistas. Elas serão transcritas, e a sua reunião constituirá o
corpus da pesquisa. Para tanto, pretendese obedecer às regras sugeridas por Bardin (2011), a saber:
exaustividade (devese esgotar a totalidade da comunicação, não omitir nada); representatividade (a
amostra deve representar o universo); homogeneidade (os dados devem referirse ao mesmo tema e
serem obtidos por técnicas iguais e colhidos por indivíduos semelhantes); pertinência (os
documentos precisam adaptarse ao conteúdo e ao objetivo da pesquisa) e exclusividade (um
elemento deve ser classificado em mais de uma categoria).

Após a leitura flutuante do material transcrito, escolherseão os índices ou categorias, que surgirão
das questões norteadoras ou das hipóteses, e passarseá à organização destes em indicadores ou
temas. Os temas que se repetirem com muita frequência serão recortados “do texto em unidades
comparáveis de categorização para análise temática e de modalidades de codificação para o registro
dos dados” (BARDIN, 2011, p. 100).

A segunda fase será a da exploração do material colhido, em que o texto das entrevistas será
recortado e tomarseão como unidades de registro os parágrafos de cada uma delas. A terceira fase
compreenderá o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação, consistindo em captar os
conteúdos manifestos e latentes contidos no material coletado. A análise comparativa será realizada
através da justaposição das diversas categorias existentes em cada análise, ressaltandose os aspectos
considerados semelhantes e os que forem concebidos como diferentes. Nessa fase, Bardin (2011)
sugere que o pesquisador precisa retornar ao referencial teórico, procurando embasar as análises para
dar sentido à interpretação, uma vez que as interpretações pautadas em inferências buscam o que se
esconde por trás dos significados das palavras, de maneira a apresentar, em profundidade, o discurso
dos enunciados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Objetivando alcançar as finalidades da pesquisa, o trabalho está em andamento. Com vistas a atingir
os objetivos específicos deste estudo as observações e resultados obtidos são parciais e estão
respondendo a hipótese de trabalho.
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CONCLUSÕES

A pesquisa em desenvolvimento contribuirá para revelar como é desenvolvido o trabalho nas SRM
do referido município, bem como quais são os saberes profissionais desses docentes sobre o serviço
que prestam e qual a relação deles com a formação que recebem através da SEMED ou outros meios,
assim como de que forma eles integram tais saberes às práticas desenvolvidas no cotidiano laboral.
Esperase que que este trabalho transcenda as bibliotecas online e possa através das informações
prestadas, que serão atuais e relevantes, contribuir para que de um modo geral o trabalho que é
desenvolvido pelo AEE possa ser reconhecido e valorizado, dada sua importância.
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