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RESUMO

Este estudo trata de uma investigação com o objetivo de compreender como as práticas pedagógicas de
professores que trabalham com alunos com deficiência podem ser ressignificadas através da participação em
um Núcleo de Estudo e Formação Docente. Realizou-se uma pesquisa participante e para a coleta de dados
inicialmente foi aplicado um questionário e após 10 meses de intervenção no Núcleo de Estudo e Formação
Docente (NEFD) foi realizada uma entrevista baseada em um roteiro semiestruturado com 12 professoras
participantes. Os dados foram analisados a partir da Análise de Conteúdo e ficou evidenciado que todas as
professoras reconheceram as dificuldades em identificar as características de seus alunos com deficiência e
sistematizar aulas para os mesmos, mas após a participação no NEFD suas práticas pedagógicas foram
ressignificadas.

Palavras-chave: Práticas pedagógicas, diversidade; formação docente.

ABSTRACT

This study deals with an investigation in order to understand how the pedagogical practices of teachers who
work with students with disabilities can be re-signified through participation in a Nucleus of Study and
Training Do. We conducted a participant and data collection research initially a questionnaire was
administered and after 10 months of intervention at the Center for Study and Teacher Training (NEFD) one
based on a semi-structured interview with 12 teachers participating was performed. Data were analyzed using
analysis of Content and it was evident that all teachers acknowledged the difficulties in identifying the
characteristics of their students with disabilities and systematize lessons for them, but after participating in
NEFD pedagogical practices were resignified

Keywords: Teaching practices, diversity; teacher education.

1 INTRODUÇÃO

Sabe-se que existem lacunas na formação de professores marcadas ao longo dos tempos, lacunas essas que
refletem na materialização das práticas pedagógicas (tais como: definição dos objetivos do ensino, estratégias
de ensino, organização dos conteúdos, processos de avaliação), assim como sabemos que existem algumas
maneiras de minimizar essas lacunas, a partir do momento em que se pensa numa política institucional de
formação de professor. Entretanto é perceptível que muitos professores e coordenadores pedagógicos têm a
compreensão reduzida do que seja a formação continuada docente e como a mesma se processa no interior
das escolas. Por isso, faz-se necessário articular estudos que procurem compreender a dimensão da formação
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de professores que ultrapasse o caráter fragmentado em cursos de curta duração, não articulando essa
formação com as experiências já desenvolvidas pelos professores e que concebem um ensino seriado e por
título.

Pensar em discutir as práticas pedagógicas na diversidade, se constitui um desafio constante, haja vista que
muitos professores alegam a dificuldade em trabalhar com os alunos com deficiência, já que em sua formação
acadêmica pouco se falou de pessoas com deficiência e quando discutido, na maioria das vezes é de maneira
bem superficial. Por isso os questionamentos de muitos professores sobre o que ensinar Como ensinar Como
avaliar assim como outros dilemas são frequentes no cotidiano escolar.

Há uma necessidade emergencial em se investir nos estudos que tenham a formação inicial e continuada
como foco, haja vista que segundo Pimenta (2012) torna-se essencial na nossa sociedade atual o trabalho
docente enquanto mediação nos processos constitutivos da cidadania dos educadores, no sentido de superar
o fracasso e as desigualdades escolares.

Portanto, nesta investigação científica a preocupação recai também em repensar a forma como os cursos de
formação continuada estão organizados, ressignificando uma proposta de formação docente a partir da
presença sensível, da afetividade e da análise das experiências das práticas pedagógicas. É perceptível que
existe uma prática corrente de realização de cursos, palestras como propostas de formação continuada e que
tem surtido pouco efeito no sentido de alterar a prática pedagógica dos professores, por não levarem em
consideração o contexto e as experiências em que estas práticas estão inseridas.

É neste contexto que surge a proposta deste estudo em anunciar um novo caminho para a sistematização da
formação de professores em exercício que trabalham com a diversidade no Atendimento Educacional
Especializado (AEE), caminho este que leva em consideração o canal de trocas, interações afetivas entre
professores no sentido de verificar as contribuições na prática pedagógica dos docentes. O desafio se
configura a partir da implantação de um Núcleo de Estudo e Formação docente em uma instituição de
atendimento especializado localizada no interior da Bahia, tendo o foco colaborar com a formação de
professores em que a afetividade transcende a posição secundarista e que ajudem a trazer impactos
significativos na reestruturação da prática pedagógica no processo de ensino e aprendizagem na diversidade.

Diante deste contexto, foi realizada uma pesquisa participante com o objetivo de compreender como as
práticas pedagógicas na diversidade podem ser ressignificadas a partir da participação dos professores em um
Núcleo de Estudo e Formação Docente.

2 AMBIENTE TEÓRICO

2.1 O CONTEXTO DA DIVERSIDADE

Diferentemente do que algumas pessoas pensam, falar da diversidade não significa falar da pessoa com
deficiência especificamente, mas falar de uma sociedade que é constituída por uma diversidade de pessoas,
de características, de países, de religiões, de cultura. Mesmo sabendo que vivemos numa sociedade marcada
pela diversidade e constituída por diferenças nas características das pessoas, algumas dessas características
não nos chamam atenção. Talvez isso seja justificado pelo fato de nos parecer normal ou como alguns
preferem dizer: “estão dentro do padrão de normalidade”. Mas porque será que as características das pessoas
com deficiência, tais como a visual, auditiva, física, despertam o olhar e os comentários pejorativos de tantas
pessoas

Em relação a esse aspecto Edler (2004) menciona que as diferenças que são resultadas da aparência física
(cor de cabelos, de pele, de olhos, estrutura corporal) e características psicológicas não despertam a atenção
das pessoas porque já faz parte da convivência do cotidiano, entretanto, as características que são
resultantes de deficiências sejam elas auditivas, visuais ou físicas, por terem maior visibilidade, despertam
sentimentos variados entre as pessoas que não apresentam deficiência aparente.

Ainda segundo a mesma autora, essa questão da diferença de característica pode levar às comparações entre
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o Eu e o Outro, remetendo-se à lógica da exclusão e da rejeição, uma vez que as comparações indesejáveis
entre os indivíduos são realizadas em volta de indicadores que excluem aqueles que não apresentam as
características ideais impostas pelo padrão vigente.

Dentro dessa conjectura, Edler (2003, p. 103) afirma que as pessoas com deficiência “vivem suas diferenças
muito menos pelas limitações que sofrem em decorrência de suas deficiências, e muito mais, pelas
representações sociais a respeito de suas limitações”. Isso faz com que essas pessoas tenham a sensação de
incapacidade e levem consigo o peso do preconceito.

Diante desse contexto é importante mencionar que a pessoa com deficiência por um longo período viveu a
fase de total exclusão social, processo esse que é tão antigo quanto a socialização do homem, pois desde os
primórdios da sociedade as pessoas com algum tipo de deficiência eram inabilitadas, marginalizadas, vivendo
sem respeito, sem direitos e sem liberdade. Ao longo dos tempos esses indivíduos com necessidades especiais
foram excluídos do convívio social e impedidos de participar e exercer sua cidadania. Durante um longo
período a deficiência foi considerada como vingança dos deuses, como algo impuro, obra dos maus espíritos,
abominações do corpo e pecado, por isso que nas civilizações antigas e até mesmo algumas sociedades tribais
da atualidade, são comuns a eliminação dos indivíduos que nasciam com alguma deficiência. (FERREIRA,
GUIMARÃES, 2003).

Nos últimos anos é que a realidade vivenciada pelos indivíduos com deficiência vem sendo modificada através
da tentativa de implementação da inclusão, objetivando resgatar o respeito humano e a dignidade para
possibilitar o desenvolvimento pleno desses indivíduos. Por isso ao se fazer uma análise histórica observa-se
que as pessoas com deficiência aos poucos vem conquistando seu espaço junto às relações sociais ditas
normais, pois em nenhuma outra época os indivíduos deficientes foram alvos de tantas pesquisas e estudos.

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

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, transtornos globais do desenvolvimento, como apoio permanente e limitado no tempo
e na frequência dos estudantes às salas de recursos multifuncionais; ou prestado de formar suplementar à
formação de estudantes com altas habilidades ou superdotação.

Destarte, o AEE não é específico da 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 pelosÂ 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 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”.

Uma dimensão abordada no decreto nº 7.611 é que o AEE deve integrar a proposta pedagógica da escola,
envolver a participação da família para garantir pleno acesso e participação dos estudantes,Âatender às
necessidades específicas das pessoas público-alvo da educação especial,Âe ser realizado em articulação com
as demais políticas públicas.
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Em relação aos objetivos, o AEE deve fornecer condições de acesso, participação e aprendizagem significativa
no ensino regular 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.

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 frequentam 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, o que deve ocorrer é a articulação do atendimento à proposta
pedagógica da escola regular.

Â

Â

2.3 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ATENDIMENTO À DIVERSIDADE

Â

O termo prática pedagógica não é fácil de definição, visto que o mesmo, segundo Franco (2012) é constituído
por um conjunto complexo e multifatorial. As práticas pedagógicas fazem referência ás práticas sociais
desempenhadas com a intenção de materializar os processos pedagógicos, ou seja, se articulam
intencionalmente para acolher a determinadas perspectivas educacionais solicitadas e/ou demandadas por
dado grupo social.

Para pensar nas práticas pedagógicas na diversidade é preciso levar em consideração também a confluência
de muitos aspectos que repercutem na ação docente, ou seja, as decisões que antecedem as práticas
realizadas em sala de aula e as que extrapolam a sala de aula (como a participação dos pais no processo de
ensino e aprendizagem), os materiais didáticos a serem utilizados, os métodos de ensino, o atendimento à
diversidade de alunos.

Popkewitz (1986 apud SACRISTÁN, 1999) menciona que o conhecimento da prática pedagógica e a
possibilidade de modificá-la, sugerem a apreensão da influência mútua entre três níveis ou contextos
distintos, a saber: 1) o contexto eminentemente pedagógico, constituído pelas práticas cotidianas da classe e
definem os papéis que, de maneira mais próxima, dizem respeito aos professores; 2) refere-se ao contexto
profissional dos professores, que abarca ideologias, crenças, conhecimentos, rotinas que também legitimam
suas práticas; 3) e o contexto sociocultural que proporciona valores e conteúdosÂ considerados importantes.

3 METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa participante, de caráter exploratório e abordagem qualitativa. A pesquisa ocorreu
em uma instituição de atendimento educacional especializado situado no interior da Bahia. Os participantes do
estudo foram professoras que atuam noÂ AEE com alunos com deficiência intelectual e/ou múltiplas. A
investigação foi realizada com um total de 12 professoras, todas com o ensino superior concluído e/ou em
andamento, sendo 06 pedagogas, 02 biólogas, 01 com formação em educação física, 01 da área de letras
vernáculas e 02 de artes visuais. O tempo de atuação das professoras na instituição variou de 02 a 16 anos.
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O primeiro instrumento utilizado na pesquisa para coletar os dados foi a aplicação de um questionário aberto.
Este questionário foi composto por perguntas que objetivaram caracterizar o perfil dos participantes e de
perguntas que permitiram compreender a priori elementos específicos acerca do objeto de estudo, ou seja,
práticas pedagógicas no AEE. Este questionário foi aplicado antes de iniciar as intervenções no Núcleo de
Estudo e Formação Docente.

Após 10 meses de intervenção com as professores no Núcleo foi realizado uma entrevista baseada em um
roteiro semiestruturado, tendo como estratégia para levantamento de conteúdo o método interrogativo, mais
especificamente a entrevista individual, por ser um processo de interação social no qual o pesquisador tem a
finalidade de obter informações do sujeito pesquisado.

Para o tratamento analítico dos dados, optou-se pela 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. É importante ressaltar que a
pesquisa está baseada na Resolução 466/12 da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).

4 ANALISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

4.1 O CONTEXTO DO NÚCLEO DE ESTUDO E FORMAÇÃO DOCENTE

A organização didática do núcleo ocorreu semanalmente (dia de sexta-feira pela manhã), tendo duração de
01 hora e 30 minutos em média com o grupo de professoras participantes. Este momento pôde ser chamado
de encontros pedagógicos, centro das discussões coletivas, momento em que as professoras se expressavam,
mencionavam seus anseios, dilemas, desafios e o significado da sua prática pedagógica. Momentos também
em que a partir das suas narrativas as professoras exprimiam suas emoções.

Podemos mencionar que foi a partir da socialização das experiências que estas reuniões pedagógicas
tornaram-se espaços formativos e de construção e reconstrução de conhecimentos diversos. Portanto,
podemos afirmar que as narrativas se constituíram em um dispositivo formativo, algo que sempre foi
sinalizado pelas professoras aos términos dos encontros. Esta dinâmica de narrar às experiências da prática
pedagógica contribuiu também para que as professoras pudessem ressignificar as práticas pedagógicas.

Levando em consideração os questionários respondidos pelas professoras antes de iniciar a participação do
Núcleo, foram selecionados conteúdos e atividades grupais para nortear as estratégias.

4.2 CATEGORIAS TEMÁTICAS DE ANÁLISE

Ao se deparar com a imensidão de dados coletados durante esse período de pesquisa foi necessário fazer uma
leitura e releitura para elencar as categorias temáticas que dariam o corpo da análise de dados. Por isso,
foram definidas três categorias de análise: Encontro do conhecido com o desconhecido; Experiências
refletidas; e as possibilidades de ressignificação da prática pedagógica.

A categoria de Encontro do conhecido com o desconhecido surgiu a partir de um confronto entre o
conhecimento / desconhecimento das características da deficiência dos alunos e as implicações das inúmeras
limitações no processo de ensino e aprendizagem. Ao se depararem com a pergunta que teve esse foco, 08
professoras mencionaram que não tinham o conhecimento suficiente sobre as características dos seus alunos,
como pode ser visto abaixo:

Vagamente, em alguns casos. Outros conheço pela prática (vivências e experiências)
e leituras. (Professora 01)

Conheço de alguns. ( Professora 03)

Nem todas, preciso melhorar meus conhecimentos. (Professora 06)
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Nem todas, gostaria de me posicionar melhor neste processo de aprendizagem
(professora 07)

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 09)

Conheço de poucos alunos (Professora 11)

Não Porque no AEE as diversidades de deficiência é grande e com isso dificulta o
processo de ensino e aprendizagem (Professora 12)

A falta de conhecimento das características dos alunos com deficiência por parte da maioria das professoras
tem interferência direta com a prática pedagógica, pois como pensar em estratégias de ensino para alunos
sem conhecer o alunado É fator crucial o professor possuir o conhecimento acerca do que é a deficiência,
quais as limitações e as potencialidades dos alunos, as sequelas provenientes da deficiência, as possibilidades
de aprendizagem, porque a partir desse conhecimento é que os educadores poderão exercer sua prática
profissional de forma consciente.

A necessidade estar em não apenas conhecer as características físico-motoras, cognitivas e sócio-afetivas dos
alunos, mas de que forma essas características interferem no processo de ensino e aprendizagem, bem como
saber quais as adaptações necessárias para permitir uma participação efetiva na aula e minimizar as barreiras
para a construção do conhecimento. A emergência que apontamos para esta ausência 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 voltado 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.

Sabe-se que a questão da formação inicial e continuada se constitui em grande desafio para o professor, haja
vista que por mais esforços que o mesmo possa exprimir, os cursos de formação apresentam lacunas que
interferem de forma significativa na prática pedagógica dos educadores.

Durante os encontros pedagógicos no NEFD priorizou-se estudar acerca dos alunos. Isso foi materializado
através de estudos de casos, nos quais estudou-se o prontuário de vários alunos. Outra ação foi a construção
e distribuição do livreto intitulado “Conhecendo as características dos meus alunos e descobrindo novas
possibilidades de ensino e aprendizagem”. Depois da participação do Núcleo todas as professoras afirmaram
que as atividades permitiram um conhecimento científico acerca das limitações e potencialidades de seus
alunos. Ficou evidenciado que as maiores dificuldades em trabalhar com alunos no contexto da diversidade
estão atreladas principalmente às características que são peculiares de determinadas deficiências, como pode
ser visto abaixo:

Minha maior dificuldade é envolver alunos com muita dificuldade de interação,
principalmente se o número de alunos por turma for maior que 12. Acho que não
conseguiria trabalhar satisfatoriamente com paralisado cerebral e autistas severos.
(Professora 01)

Eu particularmente achei um pouco difícil ministrar aulas para alunos com o
transtorno global do desenvolvimentoÂ no inicio, com as crianças hiperativas porque
não ficavam quietas, estão sempre em movimento [...] mas aos poucos fui
descobrindo o que os acalmava e utilizando esses recursos (Professora 02)

A maior dificuldade é a dispersão dos alunos. (Professora 04)

O déficit de atenção deles é muito grande, por isso eu me preocupo muito em saber
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se eles estão entendendo ou não o que estamos passando para eles. (Professora 05)

Tenho mais dificuldade em trabalhar com os alunos que apresentam “Paralisia
Cerebral”, pois apresentam alto nível de dependência física e precisam de uma
tecnologia assistida. (Professora 09)

Quando é planejada uma aula e não dá certo por conta de comportamento do aluno
(agitação, agressividade, sonolência), etc. (Professora 10)

A minha maior dificuldade é ministrar aulas para os cadeirantes. (Professora 11)

Desenvolver atividades para diversas deficiências em uma mesma turma (professora
12)

Â

A concepção das professoras demostram que trabalhar com as turmas em que a diversidade é grande dificulta
materializar a prática pedagógica. Ademais, alunos que têm determinadas especificidades, como os alunos
com paralisia cerebral e com autismo geram demandas maiores em sua prática docente. Portanto o NEFD
priorizou a socialização de estratégias de ensino para os mais diferentes alunos. A partir da experiência das
professoras e da socialização das narrativas de cada uma, fez com que as possibilidades da prática
pedagógica dos diferentes alunos pudessem ser difundidas. Em relação a isso, todas as professoras afirmaram
que após a participação no NEFD essas dificuldades foram minimizadas de maneira significativa, como
podemos ver nas falas de algumas professoras:

Eu trabalho com TGD, com autistas e assim foi muito bom porque ideias da
professora que já trabalha há anos abriu mais a mente então tudo é a vivência,
então tem algumas coisas que ela disse que pode ser feito que eu coloquei em
prática em sala de aula e foi bom, deu resultado positivo. Acho que sempre ajuda.
(Professora 02)

[...] com os estudos eu melhorei na parte dos alunos com autismo, porque eu ficava
meio perdida, as vezes não entendia, não conseguia lidar... E no pessoal de paralisia
cerebral, mas com aqueles conteúdos, com a facilidade que você explica a gente,
coisas assim que você colocava assim bem clara, numa linguagem simples que dava
para a gente entender, para mim foi ótimo. Foi excelente. (Professora 03)

Com a participação no núcleo muitas coisas ficaram mais esclarecidas, tirou as
dúvidas sobre a deficiência e você com sua paciência, sua atenção explicando
(Professora 04)

Eu tinha dificuldades em trabalhar com certos alunos, por exemplo alunos que tem
Síndrome de Down, os autistas, os paralisados cerebrais e depois melhorou as
dificuldades que eu sentia (Professora 06)

Outro fator que também evidenciado ao responderem o questionário, foi a dificuldades em organizar, planejar
e executar aulas e avaliar os alunos no contexto da diversidade. Sabemos que a forma como o professor
organiza seu trabalho pedagógico e também a forma como a instituição possibilita e contribui nesta
organização traz indicativos para análise da prática pedagógica do professor que atua com a diversidade.
Foram estruturados momentos para discutir acerca do planejamento e das estratégias de avaliação, fazendo
com que as professoras afirmassem que começaram a ter instrumentos e critérios mais justos para avaliar
seus alunos.

Em relação à categoria temática experiência refletida, a mesma discute acerca da necessidade do professor
reflexivo e pesquisador, pois não tem como ressignificar as práticas pedagógicas se os estudos não
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permearem a vida do professor. Ademais, falar na educação na perspectiva da diversidade também nos
convoca a toda instante sistematizar um conhecimento acerca dos alunos. Por isso essa categoria emergiu a
partir dos diálogos com as professoras sobre a necessidade emergencial em ter uma experiência refletida.

As professoras foram questionadas se tem o costume de estudar sobre a deficiência de seus alunos e de que
forma buscam as informações. Em relação às docentes que responderam que estudam, ficou comprovado que
a maioria dos estudos e as buscas das informações são provenientes de dados da internet, livros, prontuários
dos alunos, palestra, conforme é destacado abaixo:

Sim, pesquiso na internet, em livros (Professora 02)

[...] observando, através dos seus prontuários e estudando a respeito de cada
deficiência. (Professora 03)

Sim, através de pesquisas na internet, livros e revistas. (Professora 04)

Atualmente, através do curso de pedagogia tenho tido a oportunidade de aprender
muito mais através de pesquisa que venho realizando. Antes não tinha muito essa
preocupação. (Professora 05)

Sim, através de livros, filmes e através de internet. (Professora 06)

Sim, assisto filmes, leio reportagens e participo de palestras. (Professora 07)

Ao começar meu trabalho aqui na APAE senti muita necessidade de conhecer as
variadas deficiências e comecei a buscar na internet algumas informações.
Atualmente estou fazendo um curso de 180h pela UNESP sobre “práticas
educacionais inclusivas na área da deficiência intelectual”. (Professora 09)

Sim, através de pesquisa na internet, livros, participação em palestras e congresso
(Professora 10)

[...] busco informações na internet e com colegas que tem mais experiência.
(Professor 11)

Sim, mas não o suficiente. Pesquiso através da internet e livros (Professora 12)

Â

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 todas as 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 De que forma esses estudos trazem impactos
na sua prática cotidiana

Durante a participação do NEFD iniciou-se várias discussões não acerca da necessidade de estudar, pois as
mesmas afirmaram que já o faziam como vimos anteriormente, entretanto, as discussões voltaram-se para o
entendimento do que é o professor reflexivo e o professor pesquisador e de que forma esses estudos
precisariam ter sentido e significado na prática pedagógica dessas professoras.

Outra questão que podemos abarcar nesta discussão são as possíveis mudanças de conhecimento ou de
práticas pedagógicas dos professores após a participação no núcleo de estudos, que se constitui como a
terceira e última categoria de análise. Ao serem questionadas se a participação delas no NEFD foi importante
e se melhorou as práticas pedagógicas, podemos verificar que todas afirmaram que sim, atribuindo-lhe um
significado especial, como pode ser visto em algumas falas a seguir:
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Muito importante porque através desta sistematização a gente pôde aprender,
conhecer mais o trabalho um do outro, podendo facilitar o nosso cotidiano com o
aprendizado de um juntando com o do outro... com a ajuda das colegas o método
utilizado em cada sala você vai aprimorando as técnicas que você usa na sala, isso
melhorou a minha prática em sala (professora 01)

Muito importante o núcleo de estudos porque através dele a gente pôde adquirir
conhecimentos de outros professores e assim ganhar mais experiências. Coisas que
eu pudesse não saber e outra professora sabe e ir explanando, passando informação
para todas as outras e não só ela (professora 02)

[...] Reforçou a nossa prática pedagógica aqui na instituição (professora 04)

Eu achei que foi muito gratificante o núcleo de estudos, contribuiu muito para a
gente enriquecer o conhecimento que a gente já tinha, porque de acordo com o que
foi apresentado, muita coisa ajudou esclarecer nossa mente, tirou as dúvidas que
tínhamos [...] (Professora 05)

[...] Mudou muita coisa da minha prática pedagógica e a cada ano que vamos
trabalhando aqui vai mudando. (Professora 07)

Foi muito bom o grupo, esclareceu muitas coisas para nós, informações que levaram
a gente a buscar, pesquisar. Melhorou as estratégias de ensino, melhorou até
mesmo a forma de eu me organizar, ajudou no planejamento, mudou muita coisa
(Professora 08)

A implantação do núcleo foi uma estratégia muito boa para a conquista de uma
educação de qualidade. A formação docente contínua é uma necessidade da
profissionalização. Eu passei a fazer mais leituras sobre a deficiência intelectual.
(Professora 09)

O núcleo ajudou muito na nossa prática aqui dentro, a forma de ensinar, de planejar,
as avaliações melhoram muito porque trouxe muito conhecimento para nós
professoras (Professora 12)

Â

Ficou claro nos trechos das falas acima o quanto a participação das professoras no NEFD foi uma experiência
significativa e o quanto colaborou na ressignificação de práticas pedagógicas. É importante mencionar que
esse êxito também está atrelado à concepção de formação difundida durante os encontros. De acordo com
Macedo (2010, p.29) a formação acontece “a partir do mundo/ consciência do Ser ao aprender
formativamente, isto é, transformando em experiência significativa (intencionada com explicitada construção
de sentidos e significados) acontecimentos, informações e conhecimentos que o envolvem”. Portanto, fica
claro na fala de Macedo que a formação é interformação. Sá (2005) também apresenta uma dimensão de
formação que abarca o percurso do ser-no-mundo atrelando as relações, possibilidades, erros, experiências,
atualizações como inerentes ao próprio processo formativo. Isto é, a formação é processo e não fim, é o
caminho que acontece em um continuum de experiências e atualizações.

A proposta do NEFD nos convoca a repensar a formação através das diversas experiências construídas a partir
das relações estabelecidas dentro do contexto escolar com os atores sociais da educação. É pensar em
atribuir sentidos ao que se deseja construir, transformar, reelaborar através da experienciação.

Podemos mencionar Macedo (2010) mais uma vez, quando o mesmo faz alusão à questão da autoformação e
heteroformação. Trazendo à especificidade do professor, o autor cita que o sujeito que conceber a formação
como um produto exterodeterminado, nega a sua própria condição do ser em formação e que nos contextos
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formativos, idealizar que os conteúdos educativos serão meramente simples e reproduzidos pelos professores
em formação é desconhecer que a formação é uma experiência própria do Ser. Vale ressaltar que Macedo
(2010) também traz a ideia de que a formação se desempenha no contato expressivo com o outro e consigo
mesmo, como também defendia Carl Rogers. A esse reconhecimento do outro na formação, Macedo (2010)
optou denominar de heteroformação, isto é, uma formação a partir de experiências compartilhada,
cooperativa, mútua e mediada.

5 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através do estudo podemos sinalizar que a formação continuada tem grande relevância na materialização de
práticas pedagógicas, pois a partir da mesma os professores podem elucidar as possibilidades de
transformação, de inovação, de ressignificação do processo de ensino e aprendizagem. Sabe-se que grandes
são as lacunas na formação inicial, portanto existe uma necessidade emergencial de que novas propostas e
novos projetos de formação sejam implantados nas escolas, no sentido de minimizar as dificuldades que são
encontradas pelos professores, principalmente àqueles que trabalham com as pessoas com deficiência e a
diversidade em geral.

É importante mencionar também que a atividade prática docente não se restringe no visível da prática
pedagógica em sala de aula, e não é exterior às condições sociais, emocionais, profissionais e culturais do
professor, como também não se realiza unicamente nos procedimentos didático-metodológicos utilizados em
sala de aula. Há todo um sistema de representações coletivas e configurações pessoais que determinam as
decisões do docente frente às demandas institucionais e organizacionais.

Com os resultados desta pesquisa, podemos inferir também que o ser educador exige uma formação que
fomente na relação de ensino e aprendizagem o diálogo e a troca de saberes, nas quais os professores devem
adotar um conjunto de ações, pré, inter e pós-ativas, para que a educação na diversidade seja efetiva e
significativa. Dessa maneira, é relevante mencionar que o saber docente se configura como um saber plural
visto que Tardif (2002) evidencia que a relação do educador com os saberes não se limita a uma função de
comunicação dos conhecimentos já constituídos, mas sim como uma conjuntura de saberes provenientes da
formação profissional e de saberes curriculares, disciplinares e experienciais

1Doutoranda em Educação (UFBA), Mestre em Educação (UFBA); Especialista em Educação Especial (UEFS);
Licenciada em Educação Física (UEFS). Membro do Núcleo de Educação Física e Esporte Adaptado (NEFEA) e
do Grupo de Pesquisa sobre Educação Inclusiva e Necessidades Educacionais Especiais (GEINE). Professora da
Universidade Estadual de Feira de Santana. suzanaufba@hotmail.com

2Associado da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, Doutor em Ciências da Educação
pela Universidade Complutense de Madrid (Espanha), Pós-doutor em sociosemiótica na Universidade
Autonoma de Barcelona. Membro do Grupo de Pesquisa sobre Educação Inclusiva e Necessidades
Educacionais Especiais (GEINE). magbordas@gmail.com

Â

REFERENCIAS

Â

BRASIL. Ministério da Educação. Formação continuada a Distância de professores para o Atendimento
Educacional Especializado: Orientações gerais e Educação a distância. BATISTA, C. A. M. et al., (orgs.).
SEESP / SEED / MEC,Â Brasília/DF – 2007

BRASIL. Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional. Estabelece as 139 diretrizes e bases da
educação nacional. Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Brasília, DF: Presidência da República, 1996.

BRASIL, Ministério da Educação. Decreto nº 7.611. 2011.

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/a_formacao_de_professores_e_seus_reflexos_na_organizacao_da_prati.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.10-11,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



Disponível em:

http://
www.
planalto.gov.br
/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7611.htm
art11.
Acesso em: 16 jan. 2014

BRASIL. Ministério da Educação. Educação inclusiva: atendimento educacional especializado para a
deficiência mental. [2. ed.] / Cristina Abranches Mota Batista, Maria Teresa Egler Mantoan. – Brasília : MEC,
SEESP, 2006.

BARDIN L. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70. 1977

EDLER, R. Educação Inclusiva: com os pingos nos “is” – Porto Alegre:Mediação, 2004, 176p.

EDLER, R. Diferença, deficiência, necessidades educacionais especiais. In: EDLER, R. Temas em Educação
especial. 3 ed. Rio de Janeiro: WVA Ed. 2003

FERREIRA, M. E.C.; GUIMARÃES, M. Educação Inclusiva. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.

FRANCO, M.A.R.S. Pedagogia e prática docente. 1ed. São Pulo: Cortez, 2012.

MACEDO, R.S. Compreender/mediar a formação: o fundante da educação. Brasilia: Liber Livro Editora,
2010. 252p

Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução 466, de 12 de dezembro de 2012. Dispõe
sobre diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos.
Disponível em:
http://
conselho.saude.gov.br
/resolucoes/2012/Reso466.pdf
[acesso em 20/03/2014]

PIMENTA, S.G. Formação de professores: identidade e saberes da docência. In: PIMENTA, S.G. (Org.)
Saberes pedagógicos e atividade docente. 8 ed. São Pulo: Cortez, 2012

SÁ, M.R.G.B. O sentido na formação no currículo: atualizações e possibilidades de construção de
existências singulares. Anais do XVII Encontro de Pesquisa Educacional do Nordeste, 2005.

SACRISTÁN, J. G. Poderes instáveis em educação. Porto Alegre: Artmed, 1999.

TARDIF, M.ÂSaberes docentes e formação profissional. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002.

Recebido em: 21/06/2014
Aprovado em: 22/06/2014
Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort
Metodo de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN:1982-3657
Doi:

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/a_formacao_de_professores_e_seus_reflexos_na_organizacao_da_prati.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.11-11,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio


