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RESUMO 

 

Esta Dissertação intitulada “Formação Docente, Salas de Recursos Multifuncionais e 

Deficiência Intelectual: a realidade da rede municipal de ensino de Vitória da Conquista/BA” 

tem como finalidade analisar o percurso formativo dos professores que atuam nas Salas de 

Recursos Multifuncionais (SRM) do município de Vitória da Conquista e os impactos desta 

formação no trabalho com alunos com Deficiência Intelectual (DI), na perspectiva da 

Educação Inclusiva. Para tanto, a formação docente foi investigada por meio da pesquisa 

qualitativa com abordagem da Análise do Conteúdo baseada na concepção de Laurence 

Bardin (2011), com enfoque no Estudo de Caso. Os métodos e técnicas foram definidos pela 

leitura exaustiva de documentos acerca da temática em questão, bem como pela aplicação de 

entrevistas semiestruturadas e questionários com a coordenadora, psicóloga e professoras 

atuantes nas SRM do referido município. Dentre os achados da investigação, observamos que 

a busca pela inclusão nas escolas municipais de Vitória da Conquista vem acontecendo 

gradativamente, porém, muitos são os desafios, alguns relacionados à falta de condições de 

implantação das Salas de Recursos Multifuncionais, devido a insuficiência de professores, já 

que estes estão lotados nas salas comuns, ainda que tenham realizado o Curso de Formação 

em AEE para a abertura de novas salas, e outros, relacionados à carência de apoio técnico e 

material didático, espaço físico inadequado, bem como ao número expressivo de estudantes 

matriculados nas SRM. Os resultados indicam que a formação inicial das professoras 

subsidia, ainda que de forma abrangente, o trabalho desenvolvido na Educação Especial e que 

a formação continuada, até então, apresenta-se tímida diante das demandas dos alunos com 

DI. 

 

Palavras-Chave: Deficiência Intelectual. Formação Docente. Salas de Recursos 

Multifuncionais. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this dissertation entitled "Teacher Training, Multifunctional Resource Rooms 

and Intellectual Disability: the reality of the municipal education network of Vitória da 

Conquista, BA" was to analyze, from an Inclusive Education perspective, the formative 

trajectory of the teachers who work in the Multifunctional Resource Rooms (SRM) of the 

municipality of Vitória da Conquista and the impacts of this training in the work done with 

students with Intellectual Disability (DI). In order to do so, teacher training was investigated 

through qualitative research, with focus on the Case Study, using a Content Analysis approach 

based on Laurence Bardin's (2011) work. The methods and techniques were defined by the 

extensive reading of documents about the subject matter, as well as the application of semi-

structured interviews and questionnaires with the coordinator, psychologist and teachers 

working in SRM of the mentioned municipality. Among the research findings, we observed 

that the search for inclusion in the municipal schools of Vitória da Conquista has been 

happening gradually, but there are many challenges. Some of these challenges related to the 

lack of conditions of implementation of the Multifunctional Resource Rooms, due to the 

insufficiency of teachers, since these are crowded in the common rooms, even though they 

have taken the AEE Training Course to open new rooms. Other challenges are related to the 

lack of technical support and teaching material, inadequate physical space, as well as the 

expressive number of students enrolled in the SRM. The results indicate that initial teacher 

training subsidizes, albeit comprehensively, the work developed in Special Education and also 

point out that continuing education, thus far, is timid in the face of the demands of students 

with ID. 

 

Keywords: Intellectual Disability. Teacher Training. Multifunctional Resource Rooms. 
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INTRODUÇÃO 

 

Sem a curiosidade, que me movo, que me inquieta, que me insere na busca, 

não aprendo e nem ensino. (FREIRE, 1996, p. 85). 

 

Os movimentos que geraram esta pesquisa partiram de inquietudes e desejos que me 

conduziram a realizar estudos voltados à educação para sujeitos com deficiência intelectual. 

Antes, porém, de expor detalhadamente o objeto de pesquisa, situarei a sua origem com a 

minha trajetória acadêmica e profissional. 

 Filha de Maria de Fátima de Santana e Marco José Machado Teixeira (in memorian) 

nasci no dia 17 de maio de 1989, às 11h, no município de Vitória da Conquista
1
. Aos quatro 

(04) anos de idade fui matriculada em uma escola particular próxima à minha residência. 

Recordo-me que os meus primeiros dias de aula foram bastante traumáticos, pois fui obrigada 

a estar presente em um local que mal conhecia. Felizmente, as professoras que trabalhavam 

naquela instituição me acolheram com muito amor e carinho, tornando aquele momento tão 

difícil em uma experiência prazerosa e enriquecedora.  

 Aos oito (08) anos me mudei para o município de Barra do Choça
2
. Lá, estudei até a 4ª 

série, atualmente intitulada 5º ano do Ensino Fundamental anos inicias, e fiz grandes 

amizades, laços que mantenho até hoje. Com dez (10) anos retornei à minha cidade natal e 

tive o meu primeiro contato com a escola pública, escola na qual me mantive por sete (07) 

anos e também, onde estudei até o Ensino Médio. Recordo-me, que o ambiente não dispunha 

de recursos e infraestrutura adequados, contudo, desfrutei dos anos mais aprazíveis da minha 

vida e de uma formação humana e intelectual que ajudaram a construir o “eu” que me faço 

presente. 

 Com o término desta etapa surgiu o desejo de dar seguimento aos estudos; agora, em 

nível superior. Não sabia ao certo o que cursar, o medo e a insegurança me tomaram por 

completo, afinal, escolher uma profissão com apenas dezessete (17) anos não era uma tarefa 

                                                           
1
 Vitória da Conquista é a terceira maior cidade do estado da Bahia, atrás de Salvador e Feira de Santana, e a 

quarta do interior do Nordeste. Sua população é de 348.718 habitantes e possui uma área de 3.204,257 km². 

Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Vit%C3%B3ria_da_Conquista. Acesso em: 16 fev. 2018. 
2
 Barra do Choça é um município brasileiro do estado da Bahia. Situado a 27 km de Vitória da Conquista e a 524 

km de Salvador, possuindo em média 900 metros de altitude. Sua população estimada em 2010 era de 34.788 

habitantes, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Sua área é de 781,3 

km². Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Vit%C3%B3ria_da_Conquista. Acesso em: 16 fev. 2018. 
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nada fácil. Faltavam-me maturidade, sapiência e esclarecimentos sobre os diferentes tipos de 

cursos, mas, com o apoio familiar, foi possível escolher a Pedagogia
3
 como profissão. 

 Investigar a educação para sujeitos com Deficiência Intelectual (DI) faz parte da 

minha trajetória formativa desde que me inseri na Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE), no município de Vitória da Conquista, no ano de 2010, como 

professora de alunos com DI. Através dessa experiência procurei aprofundar os saberes sobre 

a DI em diferentes perspectivas. Em primeira instância, os estudos se voltaram para a 

sexualidade
4
 e, posteriormente, sobre a aprendizagem e a alfabetização

5
 desses sujeitos. 

Entretanto, os conhecimentos adquiridos até o momento não foram suficientes para 

satisfazerem minha curiosidade sobre a temática, Deficiência Intelectual, em particular sobre 

o Atendimento Educacional Especializado (AEE) para esses educandos. 

A inserção desses sujeitos nas escolas regulares tem promovido, cada vez mais, 

debates sobre a prática docente frente ao aluno com deficiência, entre os quais aqueles que 

apresentam DI. A educação para esses sujeitos requer um olhar que rompa com a visão 

determinista de exclusão, bem como professores preparados para lidar com as diferenças na 

sala de aula, contribuindo assim, para o desenvolvimento das potencialidades de cada 

discente. (MANTOAN, 2003).    

Um dos grandes desafios para a inclusão de alunos com necessidades educacionais 

especiais é a visão distorcida que muitos educadores possuem acerca da deficiência, 

perpetuando atitudes preconceituosas e segregacionistas. Dessa forma, conforme as ideias de 

Freitas e Monteiro (2010), os conhecimentos teóricos são essenciais para a formação e a 

prática docente, pois é por intermédio dessas especificidades que os professores poderão 

questionar e transformar suas ações.  

O trabalho desenvolvido na Sala de Recurso Multifuncional (SRM) exige do professor 

preparação adequada e conhecimentos específicos na área da educação. Muitos estudos vêm 

apontando que a formação inicial sólida desses profissionais é importante para o 

desenvolvimento de suas funções na escola, entretanto, insuficiente para atender às demandas 

                                                           
3
 Ingressei minha atividade acadêmica no ano de 2007, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), 

campus Vitória da Conquista.  
4
 Tema de trabalho monográfico realizado no final do curso de Pedagogia intitulado “Adolescência e 

Sexualidade: implicações psicossociais em indivíduos com Deficiência Intelectual”. 
5
 Pesquisa realizada no ano de 2014 através do curso “Alfabetização e Língua Portuguesa nos anos iniciais” 

(nível de Especialização) ofertado pela UESB, intitulado “Alfabetização e Deficiência Intelectual: 

procedimentos didático-metodológicos utilizados pelos professores da APAE no município de Vitória da 

Conquista”. 
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dos alunos, público alvo da educação especial. Portanto, faz-se necessária a formação do 

docente especialista.  

Diante dessas circunstâncias, o presente estudo objetiva responder à seguinte questão: 

De que forma o percurso formativo dos professores que atuam nas Salas de Recursos 

Multifuncionais (SRM) no município de Vitória da Conquista tem auxiliado no trabalho com 

alunos com Deficiência Intelectual, na perspectiva da Educação Inclusiva?  

Nesse cenário, a pesquisa tem como objetivo geral analisar o percurso formativo dos 

professores que atuam nas Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) do município de Vitória 

da Conquista e os impactos desta formação no trabalho com alunos com Deficiência 

Intelectual, na perspectiva da Educação Inclusiva. Para tanto, os objetivos específicos são: 

Identificar a formação inicial e continuada dos docentes que atuam nas Salas de Recursos 

Multifuncionais (SRM) do Ensino Fundamental I, nas escolas municipais de Vitória da 

Conquista; Conhecer como estes professores têm se preparado para o exercício da docência 

com alunos com Deficiência Intelectual nas Salas de Recursos Multifuncionais; e, Apontar as 

dificuldades que estes docentes encontram para atender aos alunos com Deficiência 

Intelectual nas SRM. 

Cabe, aqui, frisarmos que, neste estudo, a formação docente foi investigada por meio 

da pesquisa de caráter qualitativo e da abordagem da Análise do Conteúdo baseada na 

concepção de Laurence Bardin, as quais permitiram esclarecer a questão norteadora e os 

objetivos investigados. A análise do Conteúdo refere-se ao uso de técnicas refinadas que se 

prestam a analisar diferentes fontes de conteúdos, verbais e não verbais, a fim de ultrapassar 

as incertezas e descobrir o que é questionado. (BARDIN, 2011). 

Na pesquisa de campo, os dados foram coletados por meio de análises documentais, 

entrevista semiestruturada e questionário. De acordo com Ludke e André (1986) a entrevista 

se constitui como um instrumento na coleta de dados, permitindo correções, esclarecimentos 

e adaptações na observação das informações desejadas, bem como questionários, pois 

segundo Gil (2008), esta técnica é pertinente quando se pretende atingir muitas pessoas em 

um grupo e o anonimato dos pesquisados, entre outras questões. 

Utilizamos da entrevista (Apêndices F, G e H) para coletar informações junto à 

Coordenadora do Núcleo de Inclusão (Apêndice G) e da Psicóloga (Apêndice H), bem como 

das Professoras das Salas de Recursos Multifuncionais (Apêndice F) das escolas municipais 

de Vitória da Conquista e do questionário (Apêndice E) para subsidiar as demais professoras 

com questões indutoras de motes ou categorias produtoras de discussões como Concepção de 

Deficiência Intelectual (DI), Desafios para a Inclusão dos alunos com DI, Formação Inicial e 
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Continuada, o Curso de Formação em Atendimento Educacional Especializado e os impactos 

dessa formação para a prática pedagógica dessas participantes. Após análise dos registros 

escritos, buscamos dialogar com as distintas opiniões entre os Egressos, os Coordenadores, 

os Professores e a autora. (CARDOSO, 2018). 

Dessa forma, foram dez (10) sujeitos envolvidos nesta pesquisa, sendo oito (08) 

professoras das Salas de Recursos Multifuncionais, uma (01) Coordenadora e uma (01) 

Psicóloga do Núcleo de Inclusão. Dentre os achados da investigação, observamos que a busca 

pela inclusão, nas escolas municipais de Vitória da Conquista/BA, vem acontecendo 

gradativamente, porém muitos são os desafios, alguns relacionados à falta de condições de 

implantação das Salas de Recursos Multifuncionais, devido a insuficiência de professores, já 

que os mesmos estão lotados nas salas comuns, ainda que tenham realizado o Curso de 

Formação em AEE, e outros, relacionados à carência de apoio técnico e material didático, 

espaço físico inadequado, bem como, o número expressivo de estudantes com deficiência 

física, intelectual, surdez, cegueira, baixa visão, surdo/cegueira, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, matriculados nas SRM. Os participantes 

foram solícitos e contribuíram, de forma positiva, para o desenvolvimento desta pesquisa. 

Os dados coletados foram tabulados, organizados e apresentados sob a forma de 

figura, quadros, gráficos e tabelas. Vale registrar que no momento das entrevistas, bem como 

na aplicação dos questionários, os participantes tiveram acesso a uma carta explicativa sobre a 

natureza da pesquisa, sua importância, o objetivo principal e a necessidade de responderem as 

questões, e também, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice D). 

Do ponto de vista acadêmico e científico, este estudo busca contribuir para o 

desenvolvimento de pesquisas e estudos voltados à identificação de conhecimentos 

específicos para a formação de professores que atuam junto ao aluno com DI, além de ser um 

contributo social e científico que servirá de base para o trabalho desenvolvido nas SRM, 

provocando novas pesquisas na área. 

 Com relação à estrutura, este trabalho apresenta-se organizado em quatro capítulos, 

além desta Introdução que apresenta a temática pesquisada, o problema, a justificativa e os 

objetivos propostos, seguidos das Considerações Finais, Referências, Apêndices e Anexos.  

 No primeiro capítulo, intitulado “Formação Docente e Educação 

Inclusiva/Especial: os discursos produzidos em textos científicos”, apresentamos o estado 

da arte dos trabalhos científicos produzidos no Brasil entre os anos 2008 a 2017, sobre a 

formação de professores que trabalham com alunos com deficiência, transtornos globais de 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Ademais, expomos considerações acerca 
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dos discursos produzidos nestes trabalhos, buscando verificar se algum estudo havia 

respondido ao nosso problema de pesquisa.     

 No segundo capítulo, cognominado “Educação Especial e Formação Docente: O 

Atendimento Educacional Especializado para alunos com Deficiência Intelectual” 

expomos os fundamentos teóricos que embasam o estudo. Versamos sobre a formação e os 

saberes que regem a prática docente e trazemos alguns documentos legais que respaldam a 

educação para sujeitos com deficiência, mostrando os avanços e retrocessos na construção de 

políticas públicas em nosso país.  Retratamos, ainda, as discussões referentes à designação do 

sujeito deficiente e, em particular, com deficiência intelectual, além de estudos sobre a 

educação na perspectiva histórico-cultural defendida por Vygotsky (1997). Para subsidiar as 

discussões realizadas neste capítulo, referenciamos autores como Buccio e Gise (2014), 

Bastos e Deslandes (2005), Batista e Mantoan (2007), Tardif (2014), Gauthier et al. (2013), 

Placco (2010), Pletsch e Oliveira (2013), Milanez e Oliveira (2013), Nóvoa (1995, 

1999),Veiga e Viana (2012), Freire (1969, 1983, 1996, 2001, 2003), Glat e Pletsch (2011), 

entre outros. 

 No capítulo “Conhecendo e delimitando os caminhos metodológicos da pesquisa”, 

abordamos o percurso metodológico que trilhamos neste trabalho. Explicitamos a natureza e a 

abordagem teórica a partir das concepções de Bardin (2011), Bogdan e Biklen (1994), Minayo 

(2007), Ludke e André (1986), Gil (2008), Chizzotti (1998), Bailey (1982), Martins (2015), 

Triviños (1987), e delineamos os sujeitos que participaram da pesquisa. Culminamos, essa 

parte do trabalho, discorrendo sobre a produção e os procedimentos de análise de dados. 

 No quarto e último capítulo, denominado “Formação Docente e Salas de Recursos 

Multifuncionais: os resultados da pesquisa no município de Vitória da Conquista/BA 

trazemos os resultados da pesquisa, analisando as repostas dos sujeitos colaboradores. Nesta 

parte, delineamos o movimento de construção do perfil profissional das professoras que 

participaram desta investigação, enfatizamos os aspectos e as experiências formativas 

vivenciadas por elas e procuramos verificar se os diversos cursos contribuíram para que estes 

pudessem atuar na SRM, em especial, o Curso de Formação em AEE disponibilizado pela 

Secretaria Municipal de Educação de Vitória da Conquista. Outrossim, mostramos os maiores 

desafios apontados pelas docentes para a inclusão de alunos com Deficiência Intelectual. 

 Finalizamos a Dissertação com as “Considerações Finais”. Nesta parte, constituída de 

uma breve síntese entre o teórico e o empírico, fizemos uma análise geral do estudo indicando 

as principais conclusões acerca dos impactos da formação dos professores na prática com os 

alunos com DI.   
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1. FORMAÇÃO DOCENTE E EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL: OS 

DISCURSOS PRODUZIDOS EM TEXTOS CIENTÍFICOS 

 

A vida é mutirão de todos, por todos remexida e temperada. (GUIMARÃES 

ROSA, 2001, p. 477). 

 

Podemos entender estado da arte como um conjunto de trabalhos acadêmicos que 

norteiam diversas produções científicas em diferentes campos do conhecimento. Conforme 

dispõe Ferreira (2002), o “Estado da Arte” ou o ”estado do conhecimento” pode ser definido 

pelo seu caráter bibliográfico e tem por objetivo mapear e discutir a respeito de determinada 

produção acadêmica, considerando as informações e os resultados dos trabalhos já produzidos 

em diferentes épocas e lugares. 

 O levantamento bibliográfico é uma tarefa minuciosa e requer do pesquisador 

paciência e empenho para “dedicar cada vez mais atenção a um número considerável de 

pesquisas realizadas de difícil acesso, de dar conta de determinado saber que se avoluma cada 

vez mais rapidamente e de divulgá-lo para a sociedade” (FERREIRA, 2002, p. 259). Nessa 

medida, a revisão de literatura é um exercício necessário no processo de evolução da ciência, 

a fim de que se ordenem periodicamente os múltiplos trabalhos com o propósito de desvelar a 

pluralidade de “vozes” presentes nas pesquisas em diversas áreas (BAKHTIN, 1979). 

 De acordo com Bakhtin (1979), o mundo que nos rodeia está povoado de vozes de 

outros indivíduos, sendo essas vozes palavras no sentido de “enunciados
6
”. Nessa perspectiva, 

o autor assim evidencia: “Vivo em um mundo povoado de palavras alheias. E toda a minha 

vida, então, não é senão a orientação no mundo das palavras alheias, desde assimilá-las, no 

processo de aquisição da fala, e até apropriar-me de todos os tesouros da cultura” (Ibid., p. 

347-348). 

Diante disso, o Estado da Arte consiste em reunir os “tesouros culturais” que versam 

sobre a Formação Docente e a Educação Inclusiva/Especial para alunos com Deficiência 

Intelectual (DI). Nessa senda, o percurso desta pesquisa seguiu uma revisão sistemática, 

utilizando como base de dados a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação (Anped) e o Banco de Dissertações e Teses do Programa de Pós-Graduação em 

Educação (PPGed) da UESB, recolhidos entre os anos 2008 e 2017. O recorte temporal foi 

seletado, utilizando como parâmetro a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva (PNEEPEI), implantada em 2008. 

                                                           
6
 Bakhtin emprega o termo “enunciado” como o ato de se exprimir, de enunciar (seja oralmente ou por escrito), o 

que ocorre mediante os gêneros do discurso. 
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A Anped é uma entidade que promove o desenvolvimento da ciência, educação e 

cultura e fomenta a integração entre os Programas de Pós-Graduação stricto sensu em 

educação, professores e estudantes desses programas e demais pesquisadores da área. Para 

recolher os trabalhos relacionados à nossa pesquisa, realizamos, em primeira instância, o 

levantamento bibliográfico em dois (02) Grupos Temáticos (GT) da referida associação: 

Formação de Professores (GT 08) e Educação Especial (GT 15). 

É relevante esclarecermos que antes de realizarmos a pesquisa bibliográfica, Volpato 

(2000) recomenda que se tenha clara e definida a temática pretendida, ou seja, “Nesta fase o 

pesquisador deve formular um título para seu levantamento bibliográfico e identificar os 

termos que expressem o seu conteúdo” (Idem, 2000, p. 77). Optamos, neste trabalho, por 

buscar pelo título “Formação docente e Atendimento Educacional Especializado para alunos 

com (DI)”.  

Nesses procedimentos, encontramos no GT 08, Formação de Professores, o total de 

cento e oitenta (180) textos produzidos nos anos 2008 a 2017. Ao checarmos a adequação do 

tema à pesquisa em desenvolvimento, o número total de artigos obtidos não se mostrou 

expressivo, tendo como resultado dois (02) trabalhos, sistematizados no Quadro 01, a seguir. 

 
QUADRO 01 – Distribuição de Artigos no GT 08: Formação de Professores (2008 a 2017) 

Fonte: Elaborado pela autora com base na Anped, 2017. 

 

As referidas pesquisas possuem caráter empírico e foram realizadas nos estados de 

Santa Catarina e Rio de Janeiro, nos anos de 2013 e 2015, respectivamente. Na concepção de 

Ferreira (2002, p. 268), os resumos “informam ao leitor, de maneira rápida, sucinta e objetiva 

sobre o trabalho do qual se originam”. Nessas circunstâncias, a leitura preliminar dos resumos 

foi efetivada na intenção de identificar as proposições das produções acadêmicas e a sua 

similaridade com o tema ostentado.  

TÍTULO AUTOR (ES) ANO INSTITUIÇÃO PALAVRAS-CHAVE 

A formação inicial 

de professores em 

interlocução com a 

perspectiva 

educacional 

inclusiva 

Juliano Agapito; 

Sônia Maria Ribeiro 

 

 

 

2015 UNIVILLE Formação inicial de 

professores; Educação 

Inclusiva; Diversidade. 

O profissional 

professor e a 

educação inclusiva: 

representações 

sociais em 

construção 

Clarissa Teixeira Kauss;  

Haydéa Maria Marino 

de Sant‟anna Reis 

2013 UNIGRANRIO Representações 

Sociais; Formação de 

Professores; Educação 

Inclusiva. 
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Em segunda instância, a busca se concentrou no décimo quinto (15º) GT, Educação 

Especial, da Anped. Nessa etapa, do total de cento e cinquenta e seis (156) produções 

publicadas no período de 2008 a 2017, localizamos vinte e quatro (24) e selecionamos sete 

(07) artigos referentes à nossa temática, dispostos no Quadro 02, que se segue. 

 

QUADRO 02 - Distribuição de Artigos no GT 15: Educação Especial (2008 a 2017) 

Fonte: Elaboração da autora com base nos dados da Anped, 2017. 

 

Os artigos supracitados são produções de diferentes locais do Brasil: Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo e Pernambuco. Tratam-se de pesquisas 

empíricas e bibliográficas que apresentam questões voltadas para a formação docente 

destinada ao Atendimento Educacional Especializado (AEE) e discursos presentes na 

Educação Inclusiva. Por meio do levantamento bibliográfico, podemos inferir que o número 

TÍTULO AUTOR (ES) ANO INSTITUIÇÃO PALAVRAS-

CHAVE 

A formação docente inicial 

na perspectiva da 

Educação Inclusiva: com a 

palavra, o professor 

formador 

Gabriela Maria 

Barbosa Brabo 

2015 UFRGS Formação Docente 

Inicial; Educação 

Especial; Educação 

Inclusiva; 

Universidade. 

Formação continuada de 

professores na área de 

educação 

Especial 

Márcia de Souza 

Lehmkuhl 

2015 PUC/SP Formação Continuada 

de Professores; 

Educação Especial; 

Política. 

Educação especial na 

perspectiva da Educação 

Inclusiva: capturas e 

mobilizações da docência 

no atendimento 

educacional especializado 

Simoni Timm 

Hermes; Marcia 

Lise Lunardi-

Lazzarin 

2012 UFSM Atendimento 

Educacional 

Especializado; 

Formação de 

Professores; Docência; 

Empresários de si. 

Para ser mestre do monstro Fabiana 

Alvarenga 

Rangel 

2012 UFES _ 

A construção de uma 

identidade docente 

inclusiva e os desafios ao 

professor- formador 

Ana Flávia 

Teodoro de 

Mendonça 

Oliveira 

2011 UFPE Inclusão; Identidade; 

Saberes Docentes. 

(In) apropriações das 

práticas pedagógicas na 

educação de alunos com 

necessidades educacionais 

especiais 

Ana Paula de 

Freitas; Maria 

Inês Bacellar 

Monteiro 

2010 UNIMEP _ 

Formação de professores 

em educação especial: os 

discursos produzidos em 

textos científicos 

Leandra Bôer 

Possa; Maria 

Inês Naujorks 

2009 UFSM Formação de 

Professores; Educação 

Especial; Educação 

Inclusiva. 



25 
 

de publicações sobre os estudos relacionados à formação docente na perspectiva inclusiva, se 

manteve linear nos últimos anos, sinalizando o interesse dos pesquisadores por essa área.   

Embora a Anped seja uma associação consagrada no cenário educacional brasileiro, 

compartilhamos das ideias de Romanowski e Ens (2006), ao defenderem o posicionamento de 

que não devemos nos deter sobre uma única fonte de dados, na busca de um determinado 

conhecimento. Assim, consideramos pertinente perscrutar em outros domínios, em especial no 

Banco de Dissertações do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGed) da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), campus Vitória da Conquista/BA. 

O PPGed visa à consolidação da pesquisa e ao avanço da produção científica na área 

de Educação e pauta a sua proposta curricular em cinco (05) Linhas de Pesquisa, as quais 

concentram estudos em torno da Educação, Políticas Públicas e Gestão; Educação, Currículos 

e Práticas Educativas; Educação, Linguagem e Processos de Subjetivação; Educação, 

Epistemologia, Ensino e Aprendizagem; e Educação, Movimentos Sociais, Formação e 

Trabalho
7
. Em nossa busca, encontramos uma (01) Dissertação cuja temática se propõe à 

análise dos discursos presentes na Educação Inclusiva, conforme apresentamos no Quadro 03, 

a seguir. 

 
QUADRO 03 - Banco de Dissertações do PPGed 

TÍTULO AUTORA ANO INSTITUIÇÃO PALAVRAS-CHAVE 

Novas inclusões, 

velhas exclusões: 

discurso de uma 

“Educação 

Inclusiva” 

Stela de Jesus 2016 UESB Educação Inclusiva; 

Discurso; Políticas 

Públicas. 

Fonte: Elaborado pela autora com base no PPGed, 2017. 

 

 O trabalho citado no Quadro anterior, de autoria de Stela de Jesus (2016), explana 

sobre os discursos que fundamentam a Educação Inclusiva na atualidade, no município de 

Poções/BA. A fundamentação teórica concentra-se na análise do discurso articulada por 

Michel Pêcheux e na legislação da Educação Inclusiva. 

Ressaltamos, portanto, a importância de esclarecermos, em consonância com Ferreira 

(2002), que consideramos indispensável a leitura dos trabalhos antepostos na íntegra, visto 

que os resumos encontrados nos catálogos geralmente não são bem produzidos, cortados e 

recortados por várias razões. Ainda, conforme Ferreira (2002, p. 265-266, destaque da 

autora),  

                                                           
7
 Disponível em: http://www2.uesb.br/ppg/ppged/. Acesso em: 16 fev. 2018. 
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[...] há sempre a sensação de que sua leitura a partir apenas dos resumos não 

lhe dá a ideia do todo, a ideia do que “verdadeiramente” trata a pesquisa. Há 

também a ideia de que [...] possa estar fazendo uma leitura descuidada do 

resumo, o que significará uma classificação equivocada do trabalho em um 

determinado agrupamento, principalmente quando se trata de enquadrá-lo 

quanto à metodologia, teoria ou mesmo tema. 

 

 Assim, ao procedermos com a etapa das análises, julgamos necessária a leitura 

fidedigna das pesquisas eleitas para composição do estado do conhecimento. Antes, porém, de 

compreender a forma como estruturamos essas análises, apresentamos a Tabela 01, com uma 

escala temporal do número de Artigos e Dissertações relacionados à nossa temática.  

 

TABELA 01 – Disposição de Trabalhos alusivos à Formação Docente e Atendimento 

Educacional Especializado para alunos com (DI) – Anped e PPGed 

Fonte: Tabela elaborada pela autora (2017). 

 

 Embora o recorte temático tenha sido demarcado nos últimos nove (09) anos, 

conforme elucidamos no início deste capítulo, selecionamos apenas os mais condizentes com 

a nossa investigação. Dessa forma, com base na tabela anterior, destacamos a inexistência de 

trabalhos datados em 2008, 2014 e 2017, uma vez que não possuíam proximidade com a 

temática. 

De tudo que foi exposto, propusemo-nos aclarar os múltiplos enfoques e perspectivas 

abordados em nosso campo investigativo mediante duas categorias de análise, ou seja, na 

subseção 1.1 – A Docência e o Atendimento Educacional Especializado e, na subseção 1.2 – 

Discursos de uma Educação Especial/Inclusiva, conforme apresentamos adiante. 

 

Ano Artigos Dissertações Total 

2016 0 1 1 

2015 3 0 3 

2014 0 0 0 

2013 1 0 1 

2012 2 0 2 

2011 1 0 1 

2010 1 0 1 

2009 1 0 1 

2008 0 0 0 

Total 9 1 10 



27 
 

1.1 A Docência e o Atendimento Educacional Especializado 

 

A análise das produções que compõem o corpus desta subseção de estudo baseou-se 

em 07 (sete) textos. Desse total, 04 (quatro) abordam, como tese central, a formação inicial de 

professores para a educação especial/inclusiva, 02 (dois) a formação continuada e 01 (um) as 

práticas pedagógicas
8
 para alunos com deficiência, conforme sistematizamos no Quadro 04, 

que se segue. 

 
   QUADRO 04 - Distribuição das Produções Acadêmicas relacionadas à Formação e Prática Docente  

   Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

Em relação à Formação Docente, os textos apreciados apontam as seguintes 

considerações: a formação de professores precisa acontecer a partir do modelo reflexivo que 

transcende a racionalidade técnica; muitos professores apresentam concepções equivocadas 

no que tange à Educação Especial/Inclusiva; a formação inicial deve garantir ao professor 

conhecimentos teóricos significativos para subsidiar a sua prática; a formação continuada 

deve suprir as lacunas da formação inicial; e temas da Educação Especial necessitam ser 

introduzidos nos currículos das licenciaturas e das formações continuadas como garantia para 

o atendimento do aluno com Necessidade Educativa Especial (NEE), no ensino regular. 

Com relação à atuação da Educação Especial/Inclusiva, os resultados assentam que os 

professores se consideram, na maioria das vezes, despreparados para atuarem junto ao aluno 

com deficiência, utilizando práticas segregadoras que pouco contribuem para o 

desenvolvimento e a aprendizagem desses alunos. Ademais, as pesquisas vêm indicando a 

falta de interesse dos professores para o exercício da docência na Educação Especial ou na 

rede regular, cujas salas possuem alunos com NEE.  

                                                           
8
 Embora a temática Prática Pedagógica não seja o objeto de estudo desta pesquisa, entendemos que a efetiva 

relação entre teoria e prática é um processo indissociável, o que nos levou a uma breve apresentação sobre o 

conteúdo. 

Formação Inicial Formação Continuada Prática Pedagógica 

Agapito e Ribeiro (2015) Lehmkuhl (2015) Freitas e Monteiro (2010) 

Brabo (2015) Hermes e Lunardi-Lazzarin (2012) - 

Kauss e Reis (2013) - - 

Oliveira (2011) - - 



28 
 

Dessa forma, abordamos, a seguir, esses três aspectos identificados nas produções, 

relacionados, principalmente ao docente, quais sejam: formação inicial, formação continuada 

e práticas pedagógicas.  

 

1.1.1 Formação Inicial  

 

Não é possível pensar e construir uma proposta formativa sem ter como base uma 

clara concepção de formação e seus princípios fundantes. Nesse ângulo, Veiga e Viana (2012, 

p. 19) apresentam o conceito etimológico da palavra “formação”, advinda do “latim formare, 

que, como verbo transitivo, significa dar forma; como verbo intransitivo, significa colocar-se 

em formação e, como verbo pronominal, significa ir-se desenvolvendo uma pessoa”. 

Assim, formar-se pressupõe troca de experiências, de aprendizagens, de culturas e 

interações sociais. Trata-se de um processo dinâmico de construção identitária, uma vez que o 

sujeito não se forma no vazio, ele compartilha ideias e saberes, se molda e se transforma de 

modo único/singular. 

Em relação à formação inicial, parece-nos apropriado o conceito apresentado por 

Flores (2003, p. 139) descrito como “o primeiro passo de um longo e permanente processo 

formativo, ao longo de toda a carreira que prepara apenas para a entrada da profissão”. Esta é 

a formação basilar, aquela que subsidia e instrui as ações pedagógicas docentes, assegurada 

pela respectiva titulação legal. 

A partir dos anos 1990 a formação inicial inclinou-se à transmissão aligeirada de 

conhecimentos que se resumiu à habilitação relâmpago dos professores “por meio do 

treinamento, do adestramento, dosando e qualificando resumidamente o conhecimento até 

chegar à informação técnico-instrumental de um que fazer acrítico e alienado” (VEIGA; 

VIANA, 2012, p. 17, destaque das autoras). Desse ponto de vista, o papel do professor se 

restringiu à mera reprodução dos saberes científicos já produzidos, colocando-o na posição de 

tradutor do currículo. 

Agapito e Ribeiro (2015) consideram a fase da formação inicial relevante porque 

fornece ao professor as bases dos conhecimentos pedagógicos necessárias para o exercício da 

docência. Nessa senda, esses autores objetivaram, em sua pesquisa, conhecer as concepções 

dos acadêmicos do último ano dos cursos de licenciatura de uma universidade de Santa 

Catarina acerca da Educação Inclusiva. Em consonância com a inquietação exprimida por 

Agapito e Ribeiro (2015), tenciona-se a investigação de Kauss e Reis (2013), que preconizam 

em suas buscas desvelar os conhecimentos e valores dos pedagogos em formação de uma 
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Universidade da Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, sobre a Educação 

Inclusiva. Para a coleta de dados foram utilizados o Teste de Evocação Livre de Palavras e um 

questionário. 

A opção metodológica adotada por Agapito e Ribeiro (2015) foi a pesquisa do tipo 

survey, muito utilizada para identificar de forma rápida as características e opiniões de um 

grupo significativo de sujeitos. Nessa seara, os resultados obtidos mostraram que os discentes 

dos cursos de licenciatura basearam suas concepções de Educação Inclusiva em três vertentes: 

1 - à inclusão de grupos específicos de alunos ao ensino regular; 2 - à democratização do 

ensino dirigida para todos; e 3 - às práticas pedagógicas como garantia para a efetivação da 

inclusão escolar. No quesito diversidade, a pesquisa constatou que, embora os discentes façam 

a sua correlação com a Educação Inclusiva, não demonstram compreender o conjunto de 

indivíduos que a compõem.  

Os resultados alcançados pela pesquisa de Kauss e Reis (2013, p. 01) apontam que os 

valores e os conhecimentos priorizados para pensar e agir na Educação Inclusiva “estão 

fortemente vinculados ao cuidado e à aceitação das diferenças, sem, no entanto, articulá-los, 

significativamente, aos conhecimentos técnicos que podem qualificar a práxis docente”. 

Nesse sentido, identificamos o trabalho realizado por Oliveira (2011) que busca 

compreender o processo de construção da identidade do aluno docente no curso de Pedagogia, 

a partir dos saberes do professor-formador. A autora chama a atenção para os debates em 

torno da formação inicial, uma vez que “o caminho rumo a uma Educação Inclusiva passa 

necessariamente pela construção da identidade do aluno-docente” moldada por esses cursos 

(OLIVEIRA, 2011, p. 03). O estudo foi concebido na Universidade Federal de Pernambuco e 

utilizou-se como instrumentos metodológicos o questionário e a entrevista não estruturada. 

Em consonância com as ideias de Agapito e Ribeiro (2015), a pesquisa realizada por Oliveira 

(2011) apresenta a amplitude do conceito de inclusão, abarcando todos aqueles sujeitos que 

foram excluídos por suas diferenças culturais, sociais, étnicas, religiosas, de gênero, dentre 

outras. Contudo, situa o tema deficiência como parte substancial do seu trabalho.  

Os resultados apontam que a formação identitária dos alunos do curso de Pedagogia 

não provêm dos saberes teóricos construídos em sua formação, mas, sim, das experiências 

compartilhadas em sala de aula, com os colegas surdos. Os professores-formadores 

apresentam, em sua grande maioria, uma prática pedagógica excludente e não mobilizam 

saberes relacionados à educação da pessoa com deficiência. (OLIVEIRA, 2011). 

Brabo (2015), por sua vez, aborda em sua investigação o que tem sido realizado em 

termos da formação inicial docente para que a suposta falta de preparo dos professores do 
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ensino comum, no que cerne ao ensino ao aluno com deficiência, seja superada. Além disso, 

questiona o papel das universidades no preparo do futuro professor da classe comum para o 

ensino ao aluno com deficiência, em uma perspectiva inclusiva. A pesquisa possui caráter 

qualitativo e foi desenvolvida na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) com 

os professores da disciplina “Intervenção Pedagógica e Necessidades Educativas Especiais”.  

Brabo (2015, p. 01) pontua que, embora “uma disciplina só não faça verão”, no que tange à 

abrangência da formação docente para o ensino ao aluno com deficiência em classe comum, 

“a referida disciplina apresenta um potencial de expansão, servindo como ponto de partida 

para uma formação docente inicial consistente e consonante com o ideário da Educação 

Inclusiva”.  

 

1.1.2 Formação Continuada  

 

 Quanto à formação, esta reflete um constante processo de desenvolvimento humano. 

“É um espaço multifacetado, plural, que tem um ponto de partida e nunca um fim” (VEIGA; 

VIANA, 2012, p. 20).  Nessa esteira de raciocínio, a formação é contínua e está vinculada à 

construção histórica dos sujeitos em constante preparação para a vida pessoal e profissional. 

 A polissemia que está sujeita a essa modalidade formativa é tratada com destreza por 

Gatti (2008, p. 57), ao interpretar que: 

 

As discussões sobre conceito de educação continuada nos estudos 

educacionais não ajudam a precisar o conceito, e talvez isso não seja 

importante, aberto que fica ao curso da história. Apenas sinalizamos que, 

nesses estudos, ora se restringe o significado da expressão aos limites de 

cursos estruturados e formalizados oferecidos após a graduação ou após 

ingresso no exercício do magistério, ora ele é tomado de modo amplo e 

genérico, como compreendendo qualquer tipo de atividade que venha a 

contribuir para o desempenho profissional. 

 

A formação continuada abrange uma magnitude de possibilidades, abarcando desde as 

reuniões pedagógicas, congressos, seminários, cursos oferecidos pelas Secretarias de 

Educação, relações profissionais virtuais, trocas cotidianas com os pares, até os cursos de 

stricto e lato senso. (GATTI, 2008). 

A interseção entre a Educação Inclusiva e a Educação Especial constitui-se em 

condição para problematizar a formação continuada de professores na contemporaneidade. 

Dessa forma, para discutirmos sobre essa problemática, selecionamos para análise os 

trabalhos de Hermes e Lunardi-Lazzarin (2012) e Lehmkuhl (2015). 
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Hermes e Lunardi-Lazzarin (2012) propõem em seu artigo “Educação Especial na 

perspectiva da Educação Inclusiva: capturas e mobilizações da docência no atendimento 

educacional especializado”, uma reflexão a respeito da formação contínua como um processo 

de “autoinvestimento e autogestão, materializadas na expressão „querer modificar-se‟ como 

uma das táticas dessa formação continuada de professores para o AEE” (Ibid., p. 2, destaque 

das autoras). 

O artigo em questão objetivou analisar a captura e a mobilização das concepções 

desses docentes do AEE na relação entre a Educação Inclusiva e a Educação Especial. Não 

obstante, para maturar essas concepções, Hermes e Lunardi-Lazzarin (2012) nos revelam as 

discrepâncias entre esses dois tipos de educação: 

 

[...] a Educação Inclusiva trabalha em prol de uma educação e de processos 

de escolarização destinados aos sujeitos que devem estar e permanecer 

incluídos nos processos da sociedade contemporânea. Por isso, a Educação 

Inclusiva engloba os serviços da Educação Especial, mas estes não 

restringem o foco dessas políticas e práticas de inclusão. A Educação 

Especial, então, destina-se aos sujeitos com necessidades educacionais 

especiais que, no foco da Educação Inclusiva, devem ingressar, participar e 

aprender na escola comum/regular/inclusiva. (HERMES; LUNARDI-

LAZZARIN, 2012, p. 01).  

 

A partir dessa afirmação podemos depreender que a Educação Inclusiva abarca a 

participação de todos os estudantes nos estabelecimentos de ensino regular, enquanto a 

Educação Especial volta-se para o atendimento destinado para alunos com deficiência, 

transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. (BRASIL, 2008). 

Para a materialização desta pesquisa, Hermes e Lunardi-Lazzarin (2012) analisaram os 

documentos legais e didáticos da Rede Nacional de Formação Continuada de Professores na 

Educação Especial e do Programa de Formação Continuada de Professores da Educação 

Básica, na modalidade a distância, desenvolvida em uma Instituição Federal de Ensino 

Superior, no estado do Rio Grande do Sul. 

A posteriori, tomando algumas referências da teoria do capital humano de Theodore 

Schultz (1973), as autoras apontam a formação docente como estratégia do AEE para dar 

conta dos limites e possibilidades da escola inclusiva:  

 

Quanto mais investimento em si mesmo pelo docente do AEE, maior o 

estoque de capital na própria escola inclusiva. Quanto mais desejo de 

modificar-se, maior atendimento aos preceitos da educação inclusiva. 

Quanto mais aprender, maior possibilidade de governar os alunos da 

Educação Especial e os demais sujeitos da Educação Inclusiva [...]. Eis os 
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motivos pelos quais ensaiamos o docente do AEE como um empresário de si 

mesmo. (HERMES; LUNARDI-LAZZARIN, 2012, p. 13). 

 

 Dessa forma, o “empresariamento” de si, através do “querer modificar-se”, representa 

uma tática de “governamento” docente para AEE, implicada no modelo ideal de professor à 

escola inclusiva. 

 De outra ótica, Lehmkuhl (2015) realizou uma pesquisa sobre a política de formação 

continuada no estado catarinense, na tentativa de compreender a sua organização e a sua 

contribuição para a prática de professores que atuam na rede regular de ensino e nas 

instituições especializadas na área de Educação Especial. Para isso, foram analisados 

documentos nacionais e estaduais que encaminham a política educacional no Brasil e no 

Estado de Santa Catarina, bem como documentos da Fundação Catarinense de Educação 

Especial (FCEE) e as propostas de cursos certificados pela FCEE nesse período, cotejando 

com documentos oficiais nacionais, principalmente aquelas concernentes à Formação de 

Professores e a Educação Especial. Assim sendo, a análise documental revelou que a 

formação continuada de professores proposta pela FCEE apresenta em sua composição, 

vertentes médico-pedagógicas centradas no diagnóstico, nos métodos e técnicas de 

aprendizagem para alunos da Educação Especial. 

 Na tentativa de contribuir para uma discussão mais ampla dos aspectos relevantes à 

formação de professores, dispusemo-nos, no tópico seguinte a explorar, brevemente, as 

práticas docentes alusivas à Educação Especial.  

 

1.1.3 Práticas Pedagógicas 

 

De acordo com Sacristán (1999, p. 73), “a prática é a cristalização coletiva da 

experiência histórica das ações, é o resultado da consolidação de padrões sedimentados em 

tradições e formas visíveis de desenvolver a atividade”. Assim, a prática educacional é 

entendida como a cultura acumulada sobre as ações que transcorrem nas salas de aula, de 

modo que os demais âmbitos sociais sejam capazes de interagir com o sistema escolar.  

Nesse viés, as atividades docentes devem estar subsidiadas no conhecimento 

científico, considerando a pluralidade cultural, social, econômica, política e humana. 

Conforme Tozetto (2013, p. 27), “a responsabilidade por uma boa prática pedagógica está 

ligada às atitudes críticas, discutidas com o coletivo que compõe o processo 
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ensino/aprendizagem”, assim, é imprescindível que o professor apresente, na sala de aula, 

uma conduta crítica e autorreflexiva sobre a sua prática. 

Ao discutir como os professores desenvolvem suas atividades pedagógicas, Sacristán 

(1999) salienta a cultura acumulada ou a experiência como fator determinante para orientar as 

ações e decisões tomadas em classe. Isso significa dizer que a identidade cultural estará 

sempre presente nas suas ações educativas, reverberando na construção dos saberes dos 

discentes. 

Para Freire (1996, p. 39), a formação permanente do professor representa o momento 

reflexivo sobre a prática, afinal, “É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que 

se pode melhorar a próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, 

tem de ser de tal modo concreto que quase se confunda com a prática”. Nessa perspectiva, 

quanto mais nos reconhecemos e percebemos os nossos atos enquanto educadores, mais nos 

tornamos capazes de mudar, de promover.   

Diante disso, Freitas e Monteiro (2010) realizaram um estudo voltado às práticas 

pedagógicas na educação de alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEE), 

fundamentando-se na tese de Vygotsky (1989). A pesquisa foi realizada em uma escola 

regular situada em um município no interior do estado de São Paulo e objetivou refletir sobre 

as práticas educacionais desenvolvidas com crianças com NEE, identificando seus entraves e 

apontando possíveis caminhos para a superação dos obstáculos à aprendizagem desses 

educandos. 

Foram observadas duas práticas: a intermediação de uma professora auxiliar no 

atendimento de uma aluna com NEE e as atividades diferenciadas desenvolvidas com uma 

discente especial na classe regular. Os resultados apontam que as escolas e os educadores 

precisam investir em práticas que valorizem o domínio das capacidades simbólicas. As 

atividades diferenciadas, em grande parte, não proporcionam a abstração do conhecimento, 

limitando a aprendizagem dessas crianças.  A respeito disso, Tozetto (2013, p. 28) adverte 

que: 

 

A prática do professor como agente social e cultural deve auxiliar o aluno a 

transpor os obstáculos na construção do seu saber. O papel do professor 

passa a ser o de propor situações problematizadoras, considerando seus 

conhecimentos, sua experiência e confrontando com o cotidiano com o saber 

escolar, contribuindo com o crescimento do discente. 

 

 O educador deve, então, ser aquele que oferece condições para a potencialização do 

processo de desenvolvimento do aluno.  Além disso, deve oportunizar momentos de troca de 
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conhecimentos, sem ameaças, julgamentos ou desqualificações, uma vez que cada educando 

traz em si sua complexidade, seus medos, entraves, ritmos distintos de aprendizagem, e 

necessita ser respeitado.  

 Para melhor ilustração, Luckesi (2013, p. 43, destaque do autor) apresenta o educador 

como “aquele que acolhe, nutre, sustenta e confronta o educando, tendo em vista oferecer-lhe 

condições para que construa e siga o seu caminho na vida, com criatividade e independência”. 

Acolher significa, assim, aceitar o discente como ele é, ou seja, compreender as suas 

limitações e o seu estágio de desenvolvimento; nutrir diz respeito às condições necessárias de 

aprendizagem que o professor deverá ofertar para o crescimento do aluno; sustentar seria a 

criação de um espaço seguro e receptivo dentro da proposta que está sendo feita para ele; e 

confrontar representa o ato pedagógico de ensinar o educando a conviver criativamente com 

os limites da vida, de se colocar no espaço pessoal e social. (LUCKESI, 2013). 

 Em síntese, a prática docente crítica envolve o movimento dinâmico e dialético entre o 

fazer e o pensar sobre aquilo que foi feito, visto que “Ensinar não é transferir conhecimento, 

mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção” (FREIRE, 1996, 

p. 47). O mesmo se aplica à educação para sujeitos com NEE. Nesse campo, cabe ao 

professor o papel de mediador do conhecimento; ele deve nutrir e perceber o sujeito com 

deficiência como uma pessoa que pensa e se desenvolve, apenas de maneira diferente. Não 

basta inseri-lo em salas de aula, uma vez que incluir requer ir além da obrigatoriedade da 

matrícula. É preciso repensar todo o contexto em que se insere a educação nos dias atuais e 

rever as práticas educativas, rompendo assim, com os modelos homogêneos de ensino-

aprendizagem. 

 

1.2 Discursos de uma Educação Especial/Inclusiva  

 

No rol de pesquisas que privilegiamos tratar nesse eixo temático constam três (03) 

trabalhos: uma (01) Dissertação redigida por Stela de Jesus (2016) e dois (02) artigos 

produzidos por Rangel (2012) e Possa e Naujorks (2009). 

Portanto, destacamos que Jesus (2016) busca compreender, através da sua pesquisa, 

quais discursos fundamentam a Educação Inclusiva. Para a autora (2016, p. 14-15, destaque 

da autora), a Análise do Discurso (AD) baseia-se em: 

 

Aspectos contraditórios nos mecanismos de funcionamento de ideologia que 

fazem parecer evidente que o sujeito é “anormal”/“deficiente”, e que estes 

devem ocupar um lugar separado e diferenciado, porém reforçam a ideologia 



35 
 

de igualdade entre todos. No discurso jurídico há a disseminação de que não 

há diferença entre os seres humanos. Nas políticas de Educação Inclusiva se 

tem um discurso que evidencia a diferença e regula as devidas medidas e 

maneiras de tratamento e de educar o diferente. Um paradoxo que merece ser 

repensado. Em tese, o anormal é o que foge à regra, foge à norma, mas deve 

se submeter a esta. 

 

 Jesus (2016) disserta sobre os termos ambivalentes igualdade/diferença abordados de 

maneira contraditória nos diversos ambientes sociais. Assim, ora difunde-se o discurso da 

Educação Inclusiva para todos, ora preconiza-se um modelo educacional especializado para 

aqueles que não se enquadram aos padrões estabelecidos. Nesse contexto, o estudo realizado 

por Rangel (2012) aponta que o discurso voltado ao “mestre do monstro” perpassa as profusas 

esferas sociais que atribuem o conceito de deficiência ao sentido de inferioridade, negação e 

imperfeição.  

Embora Jesus (2016) e Rangel (2012) apresentem enfoques temáticos distintos, 

discursos inclusivos e formação docente do “monstro”
9
, ambas convergem ao atribuírem o 

conjunto das relações históricas como marcas que refletem a nossa forma de pensar e agir.  As 

práticas discursivas vão, então, moldando as concepções e representações da deficiência, 

antepondo à face da pessoa e gerando reações de adversidade. 

Nesse sentido, Rangel (2012, p. 03-04) enfatiza que: 

 

[...] transcender a face do monstro será, portanto, retirar a deficiência, o 

conceito geral de deficiência, que antecede o rosto da pessoa com 

deficiência; será observar que aquele conceito geral nem define nem condiz 

com a inteireza da pessoa. Toda pessoa é existente. Para além do ser, trata-se 

do existir. E existir concerne às mais diversas experiências que um sujeito 

vive na sua trajetória humana, concerne às relações. 

 

Para ser “mestre do monstro” é preciso transcender a si mesmo e àquele “Mesmo” 

formado pelos discursos que procuram alicerces na perfeição/normalidade. Contudo, como 

apontam os resultados da pesquisa de Rangel (2012), os professores se recusam a trabalhar 

junto ao aluno com deficiência, exatamente porque não se nota nele um rosto ou uma pessoa 

que existe com toda a sua complexidade e inteireza. Por isso, necessitamos dar muita atenção 

para os discursos que paralisam a ação da inclusão pautada no eterno despreparo dos 

docentes. 

                                                           
9
 Pessoa com deficiência (RANGEL, 2012). 
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 Por outra ótica, as análises
10

 de Jesus (2016) permitem concluir que a Educação 

Inclusiva está sendo crivada pelos discursos médico, religioso e jurídico. A pesquisa revelou 

que a “memória discursiva das práticas inclusivas é respaldada em práticas discursivas, entre 

o sujeito medieval e o discurso jurídico moderno” (JESUS, 2016, p. 9). Nesse ângulo, a 

elaboração das políticas públicas que determinam a posição ocupada pelos sujeitos da 

Educação Inclusiva decorre das condições de produção dos discursos que geram o sentido 

sobre inclusão.  

Possa e Naujorks (2009), por meio do Artigo intitulado “Formação de professores em 

Educação Especial: os discursos produzidos em textos científicos” realizaram uma pesquisa 

de cunho bibliográfico
11

, cujas produções têm como foco a formação de professores para a 

Educação Especial. 

Observando as produções acadêmicas, as autoras realizaram algumas reflexões 

dispostas em três evidências: o discurso acusatório do despreparo dos professores para uma 

proposta de Educação Inclusiva na rede oficial de ensino; a implantação da Educação 

Inclusiva voltada, quase exclusivamente, para alunos com necessidades educacionais 

especiais ou com deficiência; e a formação docente para a Educação Especial. (POSSA; 

NAUJORKS, 2009).  

Amparando-se nas ferramentas da meta-análise, Possa e Naujorks (2009) objetivaram, 

por meio de sua pesquisa, questionar os enunciados e os efeitos discursivos provocados por 

essas enunciações na formação de professores para a Educação Especial. Muitas vezes, os 

saberes produzidos que determinam a formação desses docentes, professores da Educação 

Especial estão pautados em uma perspectiva política que recebe a qualidade/adjetivo de 

Educação Inclusiva. Essa equiparação é decorrente dos discursos advindos da formação 

humana. Assim, a perspectiva histórica apresentada pelas autoras supracitadas (Ibid., p. 02),  

 

[...] nos mostra que os discursos produzem verdades caracterizadas (mesmos 

que não explicitadas) pela ilusão de quem fala e pela ilusão de que se 

controlam os sentidos do que se fala. Muito mais do que ilusão, a marca do 

não dito também constitui um saber e um poder que produz uma realidade e, 

por isso, uma prática discursiva. 

 

Tais reflexões nos convidam a pensar sobre as estruturas que delineiam o processo 

formativo dos docentes que atuam na Educação Especial. Parece-nos que esta formação não 

                                                           
10

 As análises foram realizadas com base em três entrevistas semiestruturadas com professores e pais do 

município de Poções/BA e na legislação da Educação Inclusiva. 
11

 O corpus de análise foi construído tomando como referência cinquenta e quatro (54) produções científicas 

publicadas nos Anais do III Congresso Brasileiro de Educação Especial, São Carlos/SP, 2008. 
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está sendo demarcada pela produção de conhecimentos na área, mas pela desmedida 

congruência com a Educação Inclusiva, que coloca a educação especial em um lugar que, a 

nosso ver, restringe-a a apenas uma modalidade de atendimento. (POSSA; NAUJORKS, 

2009). 
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2. EDUCAÇÃO ESPECIAL E FORMAÇÃO DOCENTE: O ATENDIMENTO 

EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL 

 

A responsabilidade ética, política e profissional do ensinante lhe coloca o 

dever de se preparar, de se capacitar, de se formar antes mesmo de iniciar 

sua atividade docente. Esta atividade exige que sua preparação, sua 

capacitação, sua formação se tornem processos permanentes. Sua 

experiência docente, se bem percebida e bem vivida, vai deixando claro que 

ela requer formação permanente do ensinante. (FREIRE, 2003, p. 28). 
 

A discussão a respeito das políticas educacionais, na perspectiva da Educação 

Inclusiva, no Brasil, é complexa e ampla, mas necessária para o desenvolvimento de estudos 

no campo da educação e na defesa dos direitos humanos. 

Assim, pensar em políticas públicas, em uma acepção mais abrangente de inclusão 

escolar, significa planejar e implementar projetos que atendam aos diversos grupos 

marginalizados, seja por sua vulnerabilidade de escolha política, religiosa, orientação sexual, 

bem como por sua condição física, cognitiva, de cor, raça e etnia. Contudo, conforme 

salientam Barretta e Canna (2012, p. 03), não é suficiente a constituição de “uma política 

pública educacional bem definida, com conteúdo bem construído, formulado; o importante 

[...] é trabalhar para que a política aconteça, contemplando de forma efetiva o processo de 

desenvolvimento e aprendizagem do [...] aluno”. 

Nessa medida, propomos, neste capítulo, uma abordagem sobre o papel do Estado face 

à Educação Inclusiva e sobre a superação de alguns obstáculos presentes na sociedade, que 

distanciam os excluídos do acesso aos bens e serviços e do direito à educação (MATISKEI, 

2004). Ademais, buscamos evidenciar, também, o referencial teórico articulado para a 

discussão da formação docente do professor que atua na Educação Especial. Para tanto, 

decidimos dialogar com pesquisadores que, ao longo de sua trajetória, dedicaram anos de 

estudos voltados à formação e à prática docente, como Nóvoa (1995, 1999), Tardif (2014), 

Sacristán (1999, 2000), Gauthier et al. (2013), Veiga e Viana (2012), Moita (2013) e Tozetto 

(2013) Antunes, Marin e Glat (2013), entre outros. Acreditamos que esses fundamentos 

teóricos se revelam fundamentais na construção do caminho para nossas reflexões.       

 

2.1 Construindo o conceito de Deficiência Intelectual 
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 À medida que o movimento inclusivo é difundido pelo mundo, palavras e 

conceituações mais adequadas são incorporadas aos novos discursos, no atual patamar de 

valorização dos seres humanos (SCHWARTZMAN; LEDERMAN, 2017). Para Bastos e 

Deslandes (2005, p. 390),  

 

[...] a designação de pessoas com deficiência intelectual é polissêmica, e 

alguns trabalhos nomeiam como retardo mental, outras como pessoas 

portadoras de necessidades especiais, alguns como pessoas portadoras de 

deficiência mental ou simplesmente pessoas com deficiência mental. 

 

Optamos, neste trabalho, pela nomenclatura Deficiência Intelectual (DI), visto que 

esse tipo de deficiência interfere no intelecto da pessoa, e não na mente como um todo. Além 

disso, alertamos que o termo Deficiência Mental (DM) corre o risco de ser confundido ou 

equiparado com a doença mental. Esta se relaciona aos distúrbios emocionais, psicoses e 

transtornos e DI se refere à diminuição do rendimento intelectual.  

De acordo com Pletsch e Oliveira (2013, p. 62) o termo “Deficiência Intelectual” é 

considerado “recente na literatura e foi disseminado durante a Conferência Internacional sobre 

Deficiência Intelectual, realizada no Canadá, evento que originou a Declaração Internacional 

de Montreal sobre Inclusão”. Ademais, o referido termo, também vem sendo utilizado pela 

Associação Internacional de Estudos Científicos das Deficiências Intelectuais (IASSID) e pela 

Associação Americana de Deficiência Intelectual e Desenvolvimento (AADID, 2010) 

“entidade que historicamente vem influenciando as classificações adotadas pela Associação 

Mundial de Saúde e a Associação Americana de Psicologia (APA)” (Idem). 

Os termos Deficiência Mental e Deficiência Intelectual estão difundidos na literatura e 

são empregados por diferentes autores, de acordo com suas concepções. Por questões éticas, 

ao fazermos referências a essas concepções manteremos o registro da conceituação adotada 

pelos autores citados.  

A Convenção de Guatemala, integrada à Constituição Brasileira pelo Decreto n° 

3.956/2001, no seu artigo 1°, define deficiência como “[...] uma restrição física, mental ou 

sensorial, de natureza permanente ou transitória, que limita a capacidade de exercer uma ou 

mais atividades essenciais da vida diária, causada ou agravada pelo ambiente econômico e 

social” (BRASIL, 2001).  Partindo de uma conceituação genérica, a deficiência pode ser 

classificada como: física, intelectual, múltipla, auditiva e visual. (AMARAL; D‟ALTINO, 

2012).  

Do ponto de vista médico existem inúmeras doenças que podem causar a Deficiência 
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Intelectual. De acordo com Gherpelli (1995, p. 24) elas “podem ser agrupadas em: alterações 

metabólicas, alterações cromossômicas, malformações do sistema nervoso, lesões cerebrais 

adquiridas e problemas relacionados a fatores socioculturais”. 

As alterações metabólicas caracterizam-se por déficits hormonais, enzimáticos ou de 

oxigenação, os quais provocam desarranjos funcionais e prejuízos ao sistema nervoso. Há, 

como exemplos, a falta de oxigenação na hora do parto e o déficit de uma enzima que implica 

prejuízos neurológicos, diagnosticado por meio do “teste do pezinho”. As alterações 

cromossômicas envolvem os erros genéticos no processo de divisão celular que originam 

mudanças no número ou na estrutura dos cromossomos: é o caso da síndrome de Down. As 

malformações do sistema nervoso ocorrem na fase intrauterina quando o cérebro ainda está 

em formação, trata-se da microcefalia (baixo crescimento cerebral) e da hidrocefalia (acúmulo 

excessivo de líquido na cavidade craniana). As lesões cerebrais adquiridas são aquelas 

geradas pelas agressões sofridas pelo cérebro durante a vida do indivíduo, sendo as 

meningites e os traumatismos cranianos alguns desses exemplos. Por fim, os problemas 

ligados a fatores socioculturais envolvem os casos da desnutrição infantil severa e os 

problemas decorrentes da falta de estímulos sociais. (GHERPELLI, 1995). 

De acordo com Fierro (1995) a Deficiência Intelectual vem se destacando nos estudos 

dos educadores e dos médicos. Na Medicina o enfoque é dado à prevenção, uma vez que a DI 

apresenta déficits significativos na atividade mental daqueles que foram acometidos. Para 

intervir nos casos já existentes, a Psicologia e a Pedagogia adotaram o modelo psicométrico 

que tem por finalidade “medir” as capacidades do deficiente intelectual, assim como as 

aptidões específicas desse indivíduo. 

Desse modelo, são adotados os conceitos da idade mental e do Quociente de 

Inteligência (QI). Segundo Fierro (1995, p. 233), a idade mental, “por contraposições à idade 

cronológica, é o nível de capacidade de uma determinada idade para a maioria dos 

indivíduos”. Dessa forma, um indivíduo com a idade mental de 05 anos, independente da sua 

idade cronológica, tem o desenvolvimento de inteligência igual ao da maioria das crianças 

dessa idade. O Quociente de Inteligência é uma medida de avaliação da capacidade cognitiva 

de um sujeito comparado ao seu grupo etário. Identifica-se alguém como deficiente intelectual 

quando se encontra um valor do Quociente de Inteligência abaixo de 70.   

Alguns mitos como a ideia equivocada de que o atraso intelectual implica a eterna fase 

da infância, ainda prevalecem no inconsciente popular. Conforme Fierro (1995, p. 237), “o 

fato de um adulto deficiente mental profundo ter uma idade mental de dois anos não quer 

dizer que, sob todos os aspectos, seja como uma criança dessa idade”. Nessa ótica, torna-se 
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relevante desmitificar esses estereótipos que, por vezes, norteiam a conduta de muitos 

educadores, implicando no desenvolvimento intelectual desses sujeitos.  

Contrariamente ao modelo psicométrico, a Associação Americana de Deficiência 

Intelectual e Desenvolvimento (AADID, 2010) define a DI em uma perspectiva 

multidimensional, caracterizada por uma limitação do funcionamento intelectual e do 

comportamento adaptativo expresso nas habilidades conceituais, sociais e práticas. Assim, a 

DI não está ligada apenas às dificuldades que resultam em prejuízos cognitivos, mas está 

diretamente relacionada aos fatores ambiental, social, cultural e histórico. 

 Concomitante a essa definição, a Associação Americana de Psicologia (APA, 2014) 

descreve a DI como um transtorno que tem início no período do desenvolvimento que inclui 

déficits funcionais, intelectuais e adaptativos que resultam em dificuldades para atingir 

padrões de desenvolvimento socioculturais com relação à independência pessoal e 

responsabilidade social. Assim, não é possível definir a DI apenas por parâmetros biológicos, 

“visto que o sentido para qualquer uma das condições humanas é impregnado nas relações 

entre os homens com sua história e tempo” (PLETSCH; OLIVEIRA, 2013, p. 64). Em outras 

palavras,  

 

A deficiência intelectual não pode ser percebida de forma abstrata ou 

descontextualizada das práticas sociais, assim, ao falar sobre a condição de 

deficiência intelectual, obrigatoriamente temos algo a dizer sobre as relações 

entre as pessoas e o processo de mediação que se estabelecem circunscritas 

num contexto cultural, histórico e social, e desta forma, também no da 

escola, como centro gerador de interpretações que imputa significado às 

diferenças. (OLIVEIRA, 2012, p. 16). 

 

Nessa perspectiva, Vygotsky (1997) defendia a educação social que viabilizasse a 

formação do homem cultural, “com destaque ao trabalho socialmente útil, que possibilitasse o 

acesso à coletividade, à ciência, à filosofia e às artes, sendo esta a orientação principal no 

processo de formação e humanização da pessoa com deficiência” (SIERRA; FACCI, 2011, p. 

131). Ademais, o pesquisador russo teceu críticas enfáticas à defectologia tradicional da sua 

época, denominada por ele como uma “pedagogia menor”, por limitar a educação dos sujeitos 

com deficiência a uma concepção puramente quantitativa.  

A defectologia, a partir da perspectiva Vygotskyana baseia-se no estudo voltado a um 

sistema de atividades teóricas e práticas, com enfoque positivo e diferenciado, que promova a 

aprendizagem e o desenvolvimento humano da pessoa com deficiência. O autor supracitado 

(1997, p. 134) acresce que: 
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Para la educación del niño mentalmente retrasado es importante conocer 

cómo se desarrolla, no es importante la insuficiencia en sí, la carencia, el 

déficit, el defecto en sí, sino la reacción que nace en la personalidad del niño, 

durante el proceso de desarrollo, en respuesta a la dificultad con la que 

tropieza y que deriva de esa insuficiencia. El niño mentralmente retrasado no 

está constituido sólo de defectos y carencias, su organismo se reestructura 

como un todo único. Su personalidad va siendo equilibrada como un todo, va 

siendo compensada por los procesos de desarrollo del niño
12

.  
 

 Não obstante, a Psicologia Histórico-Cultural não desconsidera que o fator biológico 

exista, contudo, propõe a transposição desta barreira através de intervenções pedagógicas que 

promovam o desenvolvimento de suas capacidades como um todo, de modo que esses 

indivíduos possam pensar e agir de forma consciente diante dos desafios impostos pela 

sociedade. O foco consiste em saber como o deficiente reage/responde às dificuldades 

advindas dessa insuficiência e como o seu organismo se reestrutura para compensar ou 

supercompensar as áreas ou funções afetadas.  

 A respeito do princípio de compensação, Vygotsky (1997) salienta que a pessoa, ao se 

deparar com as dificuldades, vê-se forçada a superá-las. Assim, a partir do processo de 

interação com o meio, cria-se uma situação que tenciona o sujeito à compensação. Para 

Vygotsky (Ibid., p. 136), “[...] el destino de los procesos compensatorios y los procesos de 

desarrollo en su conjunto depende no sólo del carácter y la gravidad dek defecto, sino también 

de la realidad social del defecto”13. 

 Diante desses pensamentos, o desenvolvimento da criança é duplamente condicionado 

pelo meio social: ora pela forma como o indivíduo se sente perante a sua deficiência (o 

sentimento de inferioridade), ora pela tendência social da compensação, ou seja, a busca da 

superação da deficiência. Com base nesse sistema, é possível dizer que toda pessoa com 

deficiência desenvolve estímulos de compensação provocados pelas dificuldades que 

intensificam a capacidade de elevar-se, integrando-se ao meio social. Todavia, em alguns 

casos, o indivíduo não apenas compensa o que lhe falta, ele supercompensa, ou seja, apresenta 

um grau de adaptação, na área em que tinha limites biológicos, a um nível acima da média 

para a sociedade na qual está inserido e na qual se humaniza. (VYGOTSKY, 1997).  

                                                           
12

 “Para a educação da criança com atraso mental é importante saber como ela se desenvolve, não é importante a 

insuficiência em si mesma, a falta, o déficit, o próprio defeito, mas a reação que nasce na personalidade da 

criança, durante o processo de desenvolvimento, em resposta à dificuldade com que tropeça e que deriva dessa 

insuficiência. A criança mentalmente atrasada não é constituída apenas de defeitos e deficiências, o organismo é 

reestruturado como um todo único. Sua personalidade está sendo equilibrada como um todo, está sendo 

compensada pelos processos de desenvolvimento da criança” (tradução nossa). 
13

 “[...] o destino dos processos compensatórios e dos processos de desenvolvimento como um todo não depende 

apenas do caráter e da gravidade do defeito, mas também da realidade social do defeito” (tradução nossa). 
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 A teoria Vygotskyana nos faz crer que a deficiência pode ser transformada em talento. 

No que tange à deficiência intelectual, ela deve ser canalizada ao seu favor em prol do 

desenvolvimento das funções psicológicas. Devemos “[...] encontrar las formas óptimas de 

acciones práticas, para resolver la tarea histórica de superar realmente el retraso mental, esta 

enorme calamidade social que es uma herencia de la estrutura de clases de la sociedad”
14

. 

(VYGOTSKY, 1997, p. 132). Temos que encontrar alternativas que auxiliem o discente no 

processo de compensação da deficiência, uma vez que [...] “el objetivo de la escuela, en din 

de cuentas, no consiste en adaptarse al defecto sino en superarlo. El niño retrasado necesita 

más que el niño normal que la escuela desarrolle en él los rudimentos del pensamento”
15

. 

(Ibid., 1997, p. 151). 

 Ante ao exposto, assim como Vygotsky (1997), defendemos que a educação esteja 

direcionada para a validez social. “É preciso investir no uso de técnicas racionais que 

transformem a deficiência em talento cultural” (SIERRA; FACCI, 2011, p. 141), de modo que 

os limites biológicos sejam superados por meio de um ensino que propicie ao Deficiente 

Intelectual condições para desenvolver-se e apropriar-se do pensamento, alcançando, nesse 

viés, a sua forma abstrata. 

 

2.2 A Educação para alunos com Deficiência Intelectual  

 

A educação para alunos com deficiência e, em particular a Deficiência Intelectual, é 

um desafio enfrentado pelas escolas regulares, que se consideram, na maioria das vezes, 

despreparadas para esse tipo de atendimento.  Entretanto, sabemos que a Constituição Federal 

de 1988, Art. 206, inc. I, garante o direito a todos à educação e ao acesso à escola. Além 

disso, elege, como um dos princípios para o ensino, a “igualdade de condições de acesso e 

permanência na escola” (BRASIL, 1988).  

 De acordo com Batista e Mantoan (2007) alguns profissionais das escolas da rede 

regular de ensino ainda acreditam que o atendimento para alunos com deficiência deverá 

ocorrer exclusivamente nas instituições especializadas, pois, para eles, esses espaços serão 

capazes de acolher as dificuldades apresentadas por esses alunos, dificuldades que ainda não 

dão conta de assimilar. O fato é que o Atendimento Educacional Especializado (AEE) é um 

                                                           
14

 “[...] devemos encontrar formas ideais de ações práticas para resolver a tarefa histórica de superar realmente o 

retardo mental, esta enorme catástrofe social que é um legado da estrutura da sociedade de classes” (tradução 

nossa). 
15

 “O objetivo da escola, afinal, não é se adaptar ao defeito, mas superá-lo. A criança atrasada necessita, mais do 

que a criança normal, que a escola desenvolva nela os rudimentos do pensamento” (tradução nossa). 
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“complemento”, e não um substitutivo da escolarização na rede, adaptado a oferecer 

conteúdos acadêmicos voltados para as Áreas do Conhecimento, tais como: Língua 

Portuguesa, Matemática, História, dentre outros. Para os referidos autores (Ibid., 2007, p. 26),  

 

O Atendimento Educacional Especializado tem de estar desvinculado da 

necessidade típica da produção acadêmica. A aprendizagem do conteúdo 

acadêmico limita as ações do professor especializado, principalmente quanto 

ao permitir a liberdade de tempo e de criação que o aluno com deficiência 

mental precisa ter para organizar-se diante do desafio do processo de 

construção do conhecimento. Esse processo de conhecimento, ao contrário 

do que ocorre na escola comum, não é determinado por metas a serem 

atingidas em uma determinada série, ou ciclo, ou mesmo etapas de níveis de 

ensino ou de desenvolvimento.  

 

 Esse tipo de atendimento deve respeitar o “tempo” do aluno com DI, privilegiar o 

“desenvolvimento e a superação de seus limites intelectuais” (BATISTA; MANTOAN, 2007, 

p. 22) exatamente como acontece com as demais deficiências: o deficiente visual que tem a 

possibilidade de ler por meio do Braille, o deficiente auditivo que pode comunicar-se pela 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).  

Vygotsky (1997) salienta a importância de não priorizar a deficiência, mas procurar 

meios para a “superação” da criança com necessidades especiais. Para o pesquisador russo, a 

criança com deficiência não é “menos desenvolvida”, contudo é uma criança que se 

“desenvolve de forma diferente”. O fio condutor da concepção Vygotskyana consiste na 

importância do outro, no valor do social e em seu esforço para compreensão dos estudos 

cognitivos com base na ação mediadora, na exploração das técnicas de compensação através 

dos sentidos que estão intactos. Dessa maneira, as crianças que foram diagnosticadas como 

“incapazes” podem compensar a deficiência, demonstrando avanços surpreendentes, 

desmistificando, assim, alguns mitos a respeito desses sujeitos. Nessa linha de pensamento, o 

AEE atua de forma diferenciada, criando condições para que o discente com deficiência 

intelectual possa desenvolver-se. 

Com o intuito de promover as condições de permanência, participação e aprendizagem 

dos estudantes da educação especial no ensino regular, foi implantado o Programa de Salas de 

Recursos Multifuncionais (SRM), instituído pelo MEC/SECADI por meio da Portaria 

Ministerial nº 13/2007, integrado ao Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e ao 

Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Viver sem Limite), (BRASIL, 

2010a). Desse modo, fica permitido pelo Decreto nº 6.571/2008 o duplo cômputo da 

matrícula dos estudantes da Educação Especial, uma em classe comum da rede pública de 
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ensino e outra no AEE. 

Essa concepção está expressa nas Diretrizes Nacionais da Educação Básica, instituídas 

pela Resolução CNE/CEB nº 4/2010, conforme disposto no Parágrafo 1º do Art. 29:  

 

§ 1º - Os sistemas de ensino devem matricular os estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas 

classes comuns do ensino regular e no Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), complementar ou suplementar à escolarização 

ofertado em sala de recursos multifuncionais ou em centros de AEE da rede 

pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem 

fins lucrativos. (BRASIL, 2010b). 

 

Por intermédio deste, fica definido que todos os estudantes da Educação Especial 

devem ser matriculados tanto nas classes comuns, quanto no AEE ofertado na SRM no turno 

oposto ao do ensino regular. Tais salas dispõem de equipamentos, recursos de acessibilidade e 

materiais pedagógicos que auxiliam na promoção da escolarização e no desenvolvimento, 

“eliminando barreiras que impedem a plena participação dos estudantes público alvo da 

Educação Especial, com autonomia e independência, no ambiente educacional e social”. 

(BRASIL, 2010b). 

Nesse âmbito, a Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva perpassa 

todos os níveis, etapas e modalidades de ensino e realiza o Atendimento Educacional 

Especializado para alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, discriminados no quadro a seguir: 

 

QUADRO 05 – Discentes das Salas de Recursos Multifuncionais 

ALUNOS COM DEFICIÊNCIA ALUNOS COM 

TRANSTORNOS 

GLOBAIS DO 

DESENVOLVIMENTO 

ALUNOS COM ALTAS 

HABILIDADES OU 

SUPERDOTAÇÃO 

Possuem impedimentos de longo 

prazo de natureza física, 

intelectual, mental ou sensorial, os 

quais, em interação com diversas 

barreiras, podem ter obstruído sua 

participação plena e efetiva na 

escola e na sociedade. 

Apresentam um quadro de 

alterações no 

desenvolvimento 

neuropsicomotor, 

comprometimento nas 

relações sociais, na 

comunicação ou estereotipias 

motoras. Incluem-se nessa 

definição alunos com 

autismo, síndromes do 

espectro do autismo psicose 

infantil. 

Apresentam potencial elevado 

e grande envolvimento com as 

áreas do conhecimento 

humano, isoladas ou 

combinadas: intelectual, 

acadêmica, liderança, 

psicomotora, artes e 

criatividade. 

Fonte: BRASIL, 2010a.  

 Embora existam classificações para distinguir os diferentes tipos de alunos atendidos 
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na SRM, é preciso estar atento que tais definições “não se esgotam na mera categorização e 

especificações atribuídas a um quadro de deficiência, transtornos, distúrbios e aptidões. 

Considera-se que as pessoas se modificam continuamente transformando o contexto no qual 

se inserem” (BRASIL, 2008), exigindo, dessa forma, uma ação pedagógica pautada no 

dinamismo e na superação da exclusão. (BRASIL, 2008). 

 Nesse aspecto, Milanez e Oliveira (2013, p. 17) pontuam que o AEE necessita,  

 

[...] superar velhas práticas e implementar uma nova concepção do suporte 

pedagógico especializado, visto que, muitas vezes, as salas de recursos 

assumiam um papel de “reforço escolar”, atuando nos limites e dificuldades 

dos alunos com deficiência intelectual, o que não os impulsionava a acessar 

novas formas de funcionamento intelectual e, portanto, novas formas de 

aprendizagem. 

 

 E acrescentam que: 

 

A política atual impõe uma visão complementar do AEE e uma proposta de 

trabalho que estimule e favoreça suas possibilidades de iniciativa e 

autonomia de pensamento e ações. Todavia, quando falamos na eficiência 

intelectual, certamente, estamos nos referindo a processos bastante 

complexos do desenvolvimento, principalmente, do ponto de vista escolar. 

Se, por um lado, a perspectiva atual é não centrar o foco na deficiência – e é 

mesmo o que deve ocorrer – por outro lado, não se pode desprezá-la. Assim, 

de partida, já se anuncia uma problemática: o equilíbrio entre a condição 

primeira – a da deficiência intelectual – e a condição secundaria – a dos 

processos de mediação, no caso, educacional. (MILANEZ; OLIVEIRA, 

2013, p. 17). 

 

 Por esses comentários podemos depreender que, sem desconsiderar a condição da 

Deficiência Intelectual, a escola deve centrar a sua atenção na aprendizagem do aluno e criar 

possibilidades para que isso ocorra. É necessário interpor “[...] uma substancial mudança de 

foco, onde as dificuldades não são aprendidas simplesmente como fatores inerentes a 

condição biológica, mas como, também, provenientes das limitações do contexto social, no 

caso, escolar”. (OLIVEIRA, 2012, p.18). 

 A escola brasileira ainda não foi capaz de lidar com a diferença e, sobretudo, com a 

condição do sujeito com Deficiência Intelectual. “As barreiras da deficiência mental diferem 

das barreiras encontradas nas demais deficiências. Trata-se de barreiras referentes à maneira 

de lidar com o saber em geral, fato que reflete preponderantemente na construção do 

conhecimento escolar” (BATISTA; MANTOAN, 2007, p. 22). É preciso saber desafiar os 

limites colocados pela condição da Deficiência Intelectual, ou seja, superar as concepções, 
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percepções e os valores (sociais e culturais) presentes no sujeito com DI. Não se trata, 

portanto, de superar a deficiência em si, a condição biológica, mas, sim, ressignificar as 

velhas concepções históricas, cristalizadas em nosso pensamento e em nosso modo de agir 

que perpetuam valores que, muitas vezes, desqualificam esses sujeitos.  

 Considerando a relevância do ensino para alunos da SRM e, especialmente para 

estudantes com DI, tomar-se-á como foco, no próximo subitem a formação do educador e a 

sua contribuição no campo da Educação Especial. 

 

2.3 Formação Docente: contribuições teóricas 

 

 A formação dos professores é, certamente, a área mais vulnerável a mudanças no 

curso do setor educativo, isso porque se trata de uma área em que não se formam apenas 

profissionais, mas também, se produz uma profissão. No decorrer da história, a formação 

docente tem se firmado em “modelos acadêmicos, centrados nas instituições e em 

conhecimentos „fundamentais‟, e modelos práticos, centrados nas escolas e em métodos 

„aplicados‟” (NÓVOA, 1999, p. 26, destaque do autor). Contudo, conforme salienta o referido 

autor, tais modelos são totalmente descabíveis e necessitam ser superados através dos 

modelos profissionais, os quais apresentam soluções baseadas no partenariado entre 

instituições de nível superior e escolas. (Idem). 

Veiga e Viana (2012) advertem que as Universidades e os Institutos têm formado, 

cada vez mais, licenciados, em um contexto de Educação Superior caracterizada pela perda da 

identidade social remodelada a uma instância burocratizada, operacional e administrativa, que 

atuam em prol do poder público, obedecendo a um conjunto de regras e normas. A habilitação 

aligeirada dos professores, por meio do “adestramento” e de um fazer acrítico e alienado, tem 

fortalecido as relações individualistas e restringido o papel do professor a um mero reprodutor 

dos saberes já existentes. (Idem). 

A respeito disso, Sacristán (2000) propõe a análise da ação pedagógica, de modo a 

superar o ponto de vista instrumental oferecido pela racionalidade técnica. A saída para a 

promoção de mudanças educacionais é a descoberta do sentido do que já existe e o 

desmascaramento do caráter histórico herdado do habitus
16

 e das instituições para desenvolver 

aos agentes a consciência de suas ações. “Eu quero professores [...] que se comprometam (e 

reflitam) na educação das crianças numa nova sociedade; professores que fazem parte de um 

                                                           
16

 “Habitus é um sistema de disposições aberto, permanentemente afrontado a experiências novas e 

permanentemente afetado por elas. Ele é durável, mas não imutável”. (BOURDIEU, 2002, p. 83). 
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sistema que os valoriza [...]; professores que não são apenas técnicos, mas também criadores”. 

(LAWN, 1991, p. 39 apud NÓVOA, 1999, p. 26). 

Outrossim, Tardif (2014) expressa a relevância de concedermos aos professores, 

dentro do sistema escolar e dos estabelecimentos, o status de sujeitos do conhecimento, isto é, 

os “verdadeiros atores” e, de modo algum, os simples executores técnicos das reformas 

educacionais. “Pessoalmente, não vejo como posso ser sujeito do conhecimento se não sou, ao 

mesmo tempo, o ator da minha própria ação e o autor do meu próprio discurso” (Idem, 2002, 

p. 243). Ademais, Tardif (Idem) anuncia que a desvalorização dos saberes docentes, pelas 

autoridades educacionais, é um problema político ligado historicamente à ideia de 

subordinação, em que os poderes maiores e mais fortes delegam ao professorado o papel de 

executores. 

Nessa medida, a formação docente precisa ser repensada e reestruturada como um 

todo. De acordo com Moita (2013, p. 114, destaques da autora),   

 

A preocupação pela “eficácia” da formação inicial e contínua aparece 

normalmente ligada às questões dos modelos e estratégias utilizados, da sua 

adaptação à evolução do papel do professor e educador e à diversidade dos 

contextos em que a ação educativa se vai desenvolver, da preparação para a 

investigação e para a inovação. Constata-se que os formadores não têm 

suficientemente em conta outras questões centrais – que o educador é o 

principal “utensílio” do seu trabalho e que é o agente principal da sua 

formação. 

 

Por esse comentário, o conceito de formação não se circunscreve apenas à 

aprendizagem de conhecimentos adquiridos em tempos e espaços limitados e precisos, mas 

compreende também, a construção de si próprio. Essa construção é um processo de formação; 

é o modo como cada pessoa se concebe a partir da sua singularidade, da sua história e, 

sobretudo, da forma como se descobre diante das interações e dos contextos sociais. “O 

processo de formação pode assim considerar-se a dinâmica em que se vai construindo a 

identidade de uma pessoa. Processo em que cada pessoa, permanecendo ela própria e 

reconhecendo-se a si mesma ao longo da sua história, se forma, se transforma, em sua 

interação”. (MOITA, 2013, p. 115).  

Tardif (2014) sugere algumas mudanças substanciais nas concepções e práticas 

vigentes em relação à formação dos professores. Para o autor, é preciso reconhecer o docente 

como sujeito do conhecimento, ou seja, ele deveria ter o direito de dizer algo sobre a sua 

própria formação e ter o poder de determinar, juntamente com outros atores da educação, seus 

conteúdos e formas. Na formação de professores, “ensinam-se teorias sociológicas, 
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docimológicas, psicológicas, didáticas, filosóficas, históricas, pedagógicas, etc., que foram 

concebidas, a maioria das vezes, sem nenhum tipo de relação com o ensino nem com as 

realidades cotidianas do ofício do professor” (TARDIF, 2014, p. 241). Essas teorias 

provocam, no grupo docente, repulsa, por descaracterizarem as realidades cotidianas, 

pedagógicas e escolares, consideradas, pelos professores, demasiadamente triviais. Assim, 

muitos docentes que formam os futuros professores de profissão costumam, em sua grande 

maioria, desconhecer o ofício deste trabalho, provocando, naqueles que atuam nas salas de 

aula o efeito de descrédito, ou seja, sem nenhuma eficácia e valores simbólico e prático. 

 Sobre a formação e os possíveis papéis a serem assumidos pelos docentes, Veiga e 

Viana (2012, p. 17, destaques das autoras) apresentam estudiosos com os quais dialogaram 

em sua pesquisa: 

 

a) Freire (1975), por exemplo, deixa claro o papel do professor no âmbito da 

“educação bancária” como instrumento de reprodução social; 

b) Bernstein (1997) enfatiza que os professores em seu trabalho são 

tradutores do saber científico produzido por outros. O papel do professor 

é o de mero transmissor de conhecimentos acumulados pela humanidade; 

c) Tardif (s.d., p. 38) foca o papel do professor como o de tecnólogo do 

ensino. Sua ação centra-se no “plano dos meios e estratégias de ensino; 

procura o desempenho na consecução dos objetivos escolares”. O 

tecnólogo do ensino considera a competência núcleo definidor do 

processo didático [...];  

d) Lyotard (2002) assume uma posição mais radical. Ele prevê para os 

professores um destino mais sombrio, ou seja, a substituição do docente 

pelos recursos tecnológicos. 

  

Sendo assim, várias perspectivas e funções foram e, ainda, são atribuídas ao professor: 

“educador bancário”, tradutor do saber, tecnólogo do ensino, entre outras. Cada uma destas 

atribuições perpassa por uma ideologia, um momento político-social e cultural do país e vem 

refletindo, substancialmente, na organização dos projetos pedagógicos de formação de 

professores. Segundo Sacristán (1999, p. 37), 

 

[...] a educação não é algo espontâneo na natureza, não é mera aprendizagem 

natural, que se nutre dos materiais culturais que nos rodeiam, mas uma 

intervenção dirigida, uma construção humana que tem sentido e que leva 

consigo uma seleção de possibilidades, de conteúdo, de caminhos.  

 

Nesse ângulo, o autor coloca em evidência o ato educativo do professor e a sua 

intencionalidade.  
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Sob a ótica de Tozetto (2013), o papel do professor seria equivalente ao de um agente 

social e cultural que teria como função transpor os obstáculos dos alunos na construção do seu 

saber. “É preciso, sobretudo, que o formando, desde o princípio mesmo de sua experiência 

formadora, assumindo-se como sujeito também da produção do saber, se convença 

definitivamente de que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades” 

para a sua construção. (FREIRE, 1996, p. 24-25). 

Dessa maneira, nas situações concretas da sala de aula é que o professor “demonstra 

suas habilidades e competências, expõe os conhecimentos acumulados e transforma o seu 

saber em saber escolar”. (TOZETTO, 2013, p. 28). Para melhor compreensão dos diferentes 

saberes que regem a prática docente, procuramos identificar e definir, conforme a proposta de 

Tardif (2014), as relações estabelecidas entre eles e os professores.  

 

QUADRO 06 - Os saberes dos professores 

SABERES DOS 

PROFESSORES 

FONTES SOCIAIS DE 

AQUISIÇÃO 

MODOS DE INTEGRAÇÃO 

NO TRABALHO DOCENTE 

Saberes pessoais dos 

professores 

A família, o ambiente de vida, a 

educação no sentido lato, etc. 

Pela história de vida e pela 

socialização primária 

Saberes provenientes da 

formação escolar anterior 

A escola primária e secundária, 

os estudos pós-secundários não 

especializados, etc. 

Pela formação e pela 

socialização pré-profissionais 

Saberes provenientes da 

formação profissional para o 

magistério 

Os estabelecimentos de 

formação de professores, os 

estágios, os cursos de 

reciclagem, etc. 

Pela formação e pela 

socialização profissionais nas 

instituições de formação de 

professores 

Saberes provenientes dos 

programas e livros didáticos 

usados no trabalho 

A utilização das “ferramentas” 

dos professores: programas, 

livros didáticos, cadernos de 

exercícios, fichas, etc. 

Pela utilização das 

“ferramentas” de trabalho, sua 

adaptação às tarefas 

Saberes provenientes de sua 

própria experiência na 

profissão, na sala de aula e na 

escola 

A prática do ofício na escola e 

na sala de aula, a experiência 

dos pares, etc. 

Pela prática do trabalho e pela 

socialização profissional 

Fonte: Tardif (2014, p. 63). 

 

O Quadro anterior apresenta as diferentes fontes do saber profissional: história de vida 

individual, social, escolar, acadêmica de outros atores educativos etc. Por intermédio desta 

súmula, podemos notar que a prática docente está marcada pelo uso e apropriação dos mais 

variados saberes, mesmo que de forma inconsciente, “[...] ora, quando estes saberes são 

mobilizados nas interações diárias em sala de aula, é impossível identificar imediatamente 

suas origens: os gestos são fluidos e os pensamentos, pouco importam as fontes, convergem 
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para a realização da intenção educativa no momento” (TARDIF, 2014, p. 64), se traduzem na 

prática. 

Considerando a existência de um repertório de conhecimentos e saberes que envolvem 

a prática docente, lançaremos mão, também, das contribuições oferecidas por Gauthier et al. 

(2013), pesquisador norte-americano que realizou estudos conhecido como knowledge base 

(base de conhecimento).  

De acordo Gauthier et al. (Idem), os saberes docentes são obtidos no contato direto 

com o trabalho ou para o trabalho e exigem da atividade docente uma reflexão prática. O 

autor e os seus colaboradores dialogam com o repertório de seis (06) saberes, os quais são 

mobilizados pelo professor e a sua prática: 1) Saberes disciplinares que referem aos saberes 

produzidos pelos pesquisadores e cientistas nas diversas disciplinas científicas e ao 

conhecimento por eles produzidos a respeito do mundo; 2) Saberes curriculares assegurando 

que uma disciplina nunca é ensinada tal qual, ela sofre inúmeras transformações para se tornar 

programa de ensino;  3) Saberes das ciências da educação que são determinados 

conhecimentos profissionais que informam o professor a respeito de várias facetas de seu 

ofício ou da educação, de um modo geral;  4) Saberes da tradição pedagógica que são os 

saberes anteriores à formação do professor;  5) Saberes experienciais vistos como saberes que 

se apreendem através da própria experiência; e, 6) Saberes da ação pedagógica, os quais 

referem-se ao saber experiencial dos professores a partir do momento em que se torna público 

e que é testado através das pesquisas realizadas em sala de aula. (GAUTHIER et al., 2013). 

Nota-se, então, uma nova fundamentação da pedagogia e do professor, que passa a ser 

concebido, nas palavras de Gauthier et al. (2013, p. 331), como um “profissional, ou seja, 

como aquele que, munido de saberes e confrontando a uma situação complexa [...] deve 

deliberar, julgar e decidir com relação à ação a ser adotada, ao gesto a ser feito ou à palavra a 

ser pronunciada antes, durante e após o ato pedagógico”. Assim, reconhecer a existência de 

um repertório de saberes reflete um olhar que ressignifica o professor.  

Para Mantoan (2003) essa ressignificação requer um direcionamento para o estudo de 

práticas pedagógicas que valorizem a diferença na escola; suscita do professor uma 

preparação com um novo design e de uma formação em serviço que rompa com o paradigma 

tradicional da educação. 

 Placco (2010, p. 01) define formação em serviço como um “processo complexo que 

envolve a apropriação de conhecimentos e saberes sobre a docência, necessários ao exercício 

profissional, em que se toma a escola como lócus privilegiado para a formação”. Nesse 

entendimento, o professor é visto “como sujeito capaz de criar e recriar sua própria formação, 
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assumindo-se como protagonista desse processo”. Ademais, Placco (2010, p. 02) adverte que 

a formação em serviço precisa se atentar para: 

 

a) a consideração e valorização das formas de trabalho didático e vivências 

do professor de modo a lhe permitir – e ao coletivo de professores – a 

reinvenção de suas ações, de suas crenças, de suas práticas, de suas histórias. 

E isso exige uma troca entre eles, uma partilha de acertos e dúvidas, uma 

superação das dificuldades, além da reflexão sobre os referenciais teóricos 

escolhidos como subsídios aos princípios de formação e educação propostos; 

b) a reflexão e o estudo da natureza do fazer pedagógico, confrontando-o 

com crenças, representações e teorias subjacentes à prática cotidiana e às 

falas de cada um, de modo que, a partir do contato com suas reais crenças e 

posturas, as mudanças possam acontecer nos professores e em suas práticas.  

 

 Através dessas palavras, podemos depreender que os processos coletivos entre os 

professores, desencadeados pela formação em serviço, são momentos de grande valia, pois 

“permitem a todos e a cada um se envolver e se comprometer com o avanço da aprendizagem 

de seus alunos e com a transformação da escola e do sistema de ensino” (PLACCO, 2010, p. 

02). Ainda que o docente seja considerado um sujeito protagonista e responsável por criar-se e 

recriar-se conscientemente como profissional da educação, não se pode olvidar a importância 

desses processos, no que concerne à reflexão e ao estudo da natureza do fazer pedagógico. 

  Embora a formação em serviço tenha sido um tema pouco discutido no meio 

acadêmico, é um termo “muito encontrado em documentos oficiais desde a década de 1990 

com ações diretas do governo por meio do MEC, secretarias estaduais e municipais de 

educação, universidades” (SANTOS, 2017, p. 51). Na LDBEN nº 9.394/96, Artigo 61, inciso 

II fala-se explicitamente da formação em serviço: 

 

Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a 

atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos 

objetivos das diferentes etapas e modalidades da Educação Básica, terá como 

fundamentos: I – a presença de sólida formação básica, que propicie o 

conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de 

trabalho; II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios 

supervisionados e capacitação em serviço; III – o aproveitamento da 

formação e experiências anteriores, em instituições de ensino e em outras 

atividades. (BRASIL, 1996, destaque nosso).  

 

Assim, a preocupação com a formação dos professores está, comumente, ligada às 

deficiências e lacunas herdadas de uma formação inicial inconsistente. Em se tratando da 

Educação Especial, esse déficit ganha dimensões ainda maiores, pois a maioria dos cursos de 
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graduação não trata das particularidades desse público. A formação continuada e em serviço 

vem, então, para preencher essa lacuna. 

 Mantoan (2003), por sua vez, com base na sua experiência como formadora e nas suas 

pesquisas sobre formação docente, em particular para a Educação Inclusiva, vem discutindo 

questões pertinentes à preparação do professor inclusivo. De acordo com a autora supracitada, 

há uma cisão entre o que se aprende e o que é posto em prática nas salas de aula. Na formação 

em serviço
17

, os professores chegam familiarizados com os modelos essencialmente 

instrucionais e com a aprendizagem fragmentada,  

 

[...] eles esperam uma preparação para ensinar os alunos com deficiência 

e/ou dificuldades de aprendizagem e problemas de indisciplina, ou melhor, 

uma formação que lhes permita aplicar esquemas de trabalho pedagógico 

predefinidos às suas salas de aula, garantindo-lhes a solução dos problemas 

que presumem encontrar nas escolas ditas inclusivas. Grande parte desses 

profissionais concebe a formação como sendo mais um curso de extensão, de 

especialização, com uma terminalidade e um certificado que convalida a 

capacidade de ser um professor inclusivo. (Ibid., p. 42). 

 

 Nesse seguimento, há uma concepção equivocada da formação em serviço e do 

significado de inclusão escolar. “A imprecisão de conceitos distorce a finalidade de ações que 

precisam ser concretizadas com urgência e muita clareza de propósitos, retardando a inclusão” 

(MANTOAN, 2003, p. 42). Além disso, não basta, apenas, investir na formação de 

profissionais qualificados, é preciso também, cuidar da efetivação dessa formação e do modo 

pelo qual os professores aprendem. “Ensinar, na perspectiva inclusiva, significa ressignificar 

o papel do professor, da escola, da educação e de práticas pedagógicas que são usuais no 

contexto excludente do nosso ensino, em todos os seus níveis”. (Idem, p. 43). 

 O êxito dessa proposta de formação nas escolas está no compartilhamento de ideias, 

ações e saberes entre professores, diretores e coordenadores; está na atuação consciente da 

prática; e, sobretudo, na cooperação entre todos os atores envolvidos, que possibilitem a 

construção coletiva do conhecimento. 

Após refletirmos a respeito de algumas concepções sobre formação e saberes docentes, 

buscaremos, no próximo subitem, abordar a formação docente no âmbito da Educação 

Especial. 

 

                                                           
17

 Mantoan (2003, p. 44) idealizou, em 1991, “um projeto de formação em serviço que tem sido  adotado até 

então por redes de ensino públicas e escolas particulares brasileiras. A cooperação social e a aprendizagem ativa 

são condições que propiciam o desenvolvimento global de todos os professores, no processo de aprimoramento 

profissional”. 
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2.4 O Atendimento Educacional Especializado na área da Deficiência Intelectual: 

questões sobre a Formação Docente 

 

 A formação de professores para o Atendimento Educacional Especializado (AEE) e, 

especialmente, para as Salas de Recursos Multifuncionais no contexto de uma Educação 

Inclusiva, é, sem dúvida, um dos grandes desafios dispostos no campo da Educação Especial. 

Se por um lado, os docentes precisam ter competência para desenvolver práticas pedagógicas 

com alunos que apresentam diferentes condições de desenvolvimento e aprendizagem, 

necessitam, ainda, dar suporte para o professor da sala comum em que os seus alunos estão 

matriculados. (ANTUNES; MARIN; GLAT, 2013). 

À vista disso, a Política da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(PEEPEI, BRASIL, 2008, p. 18) prediz que para atuar na Educação Especial, o docente,  

  

[...] deve ter como base da sua formação, inicial e continuada, 

conhecimentos gerais para o exercício da docência e conhecimentos 

específicos da área. Essa formação possibilita a sua atuação no atendimento 

educacional especializado e deve aprofundar o caráter interativo e 

interdisciplinar da atuação nas salas comuns do ensino regular, nas salas de 

recursos, nos centros de atendimento educacional especializado, nos núcleos 

de acessibilidade das instituições de educação superior, nas classes 

hospitalares e nos ambientes domiciliares, para a oferta dos serviços e 

recursos de Educação Especial.  

 

 Nesse contexto, além da formação inicial em quaisquer licenciaturas, faz-se necessária 

a formação do professor especialista para a inclusão, uma vez que a ausência desta traz 

implicações diretas no trabalho pedagógico cotidiano desses profissionais e causa, muitas 

vezes, a sensação de impotência, do não saber como agir frente às necessidades educacionais 

dos indivíduos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação.  Na concepção de Pimentel (2012, p. 141),  

 

A inclusão educacional requer professores preparados para atuar na 

diversidade, compreendendo as diferenças e valorizando as potencialidades 

de cada estudante de modo que o ensino favoreça a aprendizagem de todos. 

A inexistência desta formação gera o fenômeno da pseudoinclusão, ou seja, 

apenas da figuração do estudante com deficiência na escola regular, sem que 

o mesmo esteja devidamente incluído no processo de aprender.  

 

  Concomitante a essa colocação, Bueno (1999) adverte que a precária qualificação dos 

profissionais da educação tem refletido no êxito do processo de inclusão, sobretudo, para 
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alunos com a DI. Para o referido autor, há quatro tipos de necessidades referentes à formação 

de professores da Educação Especial que reverberam, consideravelmente, no movimento da 

inclusão: a oferta de uma formação docente teórica sólida/adequada, que envolvam 

procedimentos pedagógicos, tanto no “saber” como no “saber fazer”; a disponibilização de 

uma formação inicial que possibilite o pensamento crítico do educador de modo que ele possa 

analisar, acompanhar e contribuir para o aprimoramento do processo de escolarização para a 

diversidade; a oferta de uma formação específica para atender as necessidades dos alunos com 

deficiência,  transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/ superdotação; e uma 

proposta de formação que discuta sobre as características, necessidades e procedimentos 

pedagógicos específicos para acolher os alunos que reclamem de tal atendimento.  

 Contudo, o que podemos notar, por via de regra, são cursos de formação de 

professores deficitários com uma organização curricular que versam sobre a Educação 

Inclusiva de forma fragmentada, isto é, os alunos que têm contato com tais conteúdos nos 

cursos de licenciatura, não conseguem correlacioná-los com as demais disciplinas; isso 

porque, grande parte dos professores não teve acesso a conhecimentos para trabalhar em prol 

de uma classe inclusiva, como apontam os estudos de Antunes, Marin e Glat (2013, p. 86): 

 

Essa situação e, em grande medida, oriunda da formação docente tradicional, 

que privilegia uma concepção estática dos processos de ensino e 

aprendizagem. Por muito tempo, acreditou-se num processo linear e 

padronizado de aprendizagem e desenvolvimento “normal” e “saudável” 

para todos os sujeitos. Aqueles que apresentassem algum tipo de dificuldade, 

distúrbio ou deficiência e/ou que não conseguissem acompanhar o ritmo e o 

padrão “certo” eram considerados anormais (isto é, fora da norma), 

eufemisticamente denominados “alunos especiais” e alijados do sistema 

regular de ensino. Tal concepção, por sua vez, acabou por gerar dois tipos de 

práticas pedagógicas distintas e dois sistemas educacionais paralelos: o 

“normal” ou regular – para os alunos considerados normais, pelo padrão de 

aprendizagem para o qual ele foi preparado, durante sua formação; e o 

“especial”, para os alunos que não se adequam a norma, isto é, os alunos 

“especiais”. 

 

 Surge então, a visão dicotômica entre os alunos ditos “normais” e os “especiais”, 

gerando, consequentemente, duas categorias de professores: os das classes comuns e os das 

classes especiais. Todavia, com o advento das políticas de inclusão escolar e a premissa da 

matrícula para os diferentes tipos de alunos, Glat e Pletsch (2011) pressupõem a preparação 

de todos os professores, visto que receberão, em algum momento da sua trajetória, discentes 

com alguma especificidade ou com algum tipo de deficiência. 
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 Essa situação nos leva a refletir sobre a reestruturação dos currículos dos cursos de 

formação de professores de modo que “[...] sejam realizadas discussões acerca dos processos 

de ensino e aprendizagem de alunos com diferenças qualitativas de desenvolvimento” 

(ANTUNES; MARIN; GLAT, 2013, p. 86). Ademais, o currículo deve possibilitar maiores 

debates sobre o atendimento às necessidades educacionais de um enorme contingente de 

alunos com significativos problemas cognitivos, emocionais, psicomotores e sensoriais nas 

SRM ou na complexidade de uma turma regular.  

 A esse respeito, Macedo, Carvalho e Pletsch (2011) apontam que o baixo quantitativo 

de cursos de licenciatura em Educação Especial no Brasil tem levado a maioria dos 

professores do AEE a realizar cursos de formação continuada para além da instrumentalização 

da formação inicial (conhecimentos sobre didática, desenvolvimento humano, processos de 

ensino e aprendizagem) em busca do aprimoramento profissional neste campo. Nesse âmbito, 

Antunes, Marin e Glat (2013) reforçam ações voltadas para a formação de professores 

especialistas, tanto na formação inicial quanto na formação continuada.  

 Em súmula, podemos depreender que o professor é, sem dúvidas, um dos pontos mais 

relevantes no movimento a favor das políticas de inclusão, isso porque ele é a peça chave para 

“o fazer” e o “saber fazer” na escola; não há inclusão desacompanhada de suportes 

pedagógicos adequados para o aluno e a devida orientação ao professor. Portanto, “se a 

formação de professores não for repensada nos contextos educacionais que vêm se delineando 

na atualidade, continuaremos enfrentando grandes dificuldades para construir, efetivamente, 

uma escola democrática e inclusiva”. (ANTUNES; MARIN; GLAT, 2013, p. 89). 
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3. CONHECENDO E DELIMITANDO OS CAMINHOS METODOLÓGICOS DA 

PESQUISA 

 

Se, na verdade, o sonho que nos anima é democrático e solidário, não é 

falando aos outros, de cima para baixo, sobretudo, como se fôssemos os 

portadores da verdade a ser transmitida aos demais, que aprendemos a 

escutar, mas é escutando que aprendemos a falar com eles. Somente quem 

escuta paciente e criticamente o outro, fala com ele, mesmo que, em certas 

condições, precise de falar a ele .(FREIRE, 1996, p. 113). 

 

Apresentamos, neste espaço, os elementos metodológicos que fundamentaram a 

pesquisa qualitativa, apropriando-nos dos referenciais teóricos que discutem a respeito desta 

natureza de pesquisa, com a finalidade de justificar as escolhas metodológicas para o processo 

de construção empírica da nossa investigação. Abordamos, ainda, o mapeamento e a escolha 

do campo no qual esta pesquisa foi desenvolvida, bem como a delimitação dos sujeitos, os 

quais participaram de forma significativa por meio dos relatos advindos das entrevistas e dos 

questionários. 

 

3.1 O Método 

 

Partindo do pressuposto de que sou um ser histórico, incompleto e consciente de 

minha incompletude, sou, também, um ser em busca permanente. Conforme as ideias de 

Freire (1969, p. 124), “não poderia haver homem sem busca, do mesmo modo como não 

haveria busca sem mundo”. Para o autor em questão, o sujeito da busca nasce do homem e é 

nele que se encontra o ponto de partida. Mas, como homem e mundo são indissociáveis, o 

ponto de partida da busca está no homem e nas suas relações com o mundo e com os outros. 

Assim, desponta a pesquisa científica definida por Martins (2015, p. 15) como: 

 

[...] um processo (conjunto articulado de ações) moderado por um paradigma 

que busca, de forma exaustiva e por meio de observações, reflexões, 

experimentações, análises, avaliações, interpretações e sínteses, a 

compreensão e/ou explicação de fenômenos da natureza e da vida. Por meio 

dela se agrega conhecimento novo ao já consolidado pela humanidade.  

 

Gil (2008, p. 17) dialoga com Martins (2015) ao conceber a pesquisa como “[...] um 

procedimento racional e sistemático [...] desenvolvida mediante o concurso dos 

conhecimentos disponíveis e a utilização cuidadosa de métodos, técnicas e outros 

procedimentos científicos”. Em nossa busca, a abordagem qualitativa foi a que melhor se 



58 
 

amoldou ao nosso objeto de estudo, pois se trata de um recurso que valoriza a subjetividade, 

de modo que os dados estejam “coligados nas interações interpessoais, na co-participação 

[sic] das situações dos informantes, analisados a partir da significação que estes dão aos seus 

atos” (CHIZZOTTI, 1998, p. 52).  Nesse contexto, o seu emprego, para responder a questões 

peculiares nas Ciências Sociais é pertinente, uma vez que proporciona maior abertura e 

precisão, sendo capaz de adaptar instrumentos que nos situem frente ao nosso objeto. 

Para Bogdan e Biklen (1994, p. 21), a pesquisa qualitativa “envolve a obtenção de 

dados descritivos, obtidos no contado direto do pesquisador com a situação estudada, enfatiza 

mais o processo do que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes”. 

Ela busca compreender o objeto de estudo em profundidade e trabalha com descrições, 

comparações e interpretações, possibilitando maior flexibilidade para os participantes se 

colocarem de forma mais espontânea durante a sua realização. Concomitante a essa definição, 

Minayo (2007, p. 57) assevera que este tipo de pesquisa  

 

[...] permite desvelar processos sociais ainda pouco conhecidos referentes a 

grupos particulares, propicia a construção de novas abordagens, revisão e 

criação de novos conceitos e categorias durante a investigação. Caracteriza-

se pela empiria e pela sistematização progressiva de conhecimento até a 

compreensão da lógica interna do grupo ou processo em estudo. Por isso, é 

também utilizada para elaboração de novas hipóteses, construção de 

indicadores qualitativos, variáveis e tipologias. 

 

Ao comentar essas características, o autor evidência que a pesquisa qualitativa busca 

questões muito específicas. Trata-se de uma abordagem que não se preocupa, apenas, em 

encontrar fórmulas para problemas já existentes, mas procura solucionar tais problemas 

através da reflexão, conscientização e transformação em torno do objeto de estudo que se 

apresenta em suas especificidades, marcadas por diferenciações dentro de fenômenos 

humanos, o que levou a escolha da abordagem qualitativa com o Estudo de Caso. Para 

Vergara (2006, p. 47), o Estudo de Caso é: 

 

[...] o circunscrito a uma ou poucas unidades, entendidas essas como uma 

pessoa, uma família, um produto, uma empresa, um órgão público, uma 

comunidade ou mesmo um país. Tem caráter de profundidade e 

detalhamento. Pode ou não ser realizado no campo. 

 

  

Triviños (1987) também corrobora desse pensamento ao afirmar que o Estudo de Caso 

é uma categoria de pesquisa que analisa profundamente uma determinada realidade, em outras 
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palavras “[...] é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro 

do seu contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto 

não estão claramente definidos”. (YIN, 2001, p. 30). 

O Estudo de Caso foi desenvolvido nesta pesquisa, por ser uma técnica adequada à 

investigação de uma situação em particular, cuja complexidade devia ser retratada para, 

através de questionamentos e hipóteses, levantar argumentos que subsidiaram uma análise 

coerente e detalhada sobre o caso em estudo, bem como orientações para a elucidação da 

problemática apresentada. 

Assim, a intenção desta pesquisa foi contribuir para uma discussão epistemológica 

sobre a formação dos professores que atuam nas Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), 

do município de Vitória da Conquista e os impactos
18

 desta formação no trabalho com alunos 

com Deficiência Intelectual na perspectiva da Educação Inclusiva. 

 

3.2 Processos Metodológicos 

 

Durante a realização desta pesquisa foi necessário delinear duas estratégias 

metodológicas, assim estabelecidas: 

1º A descrição do objeto de estudo – a implantação das Salas de Recursos 

Multifuncionais (SRM), bem como o percurso formativo dos professores que atuam no 

Atendimento Educacional Especializado das escolas municipais de Vitória da Conquista – por 

intermédio da análise documental e da leitura bibliográfica sobre a temática em questão. 

Para Ludke e André (1986, p. 38), “a análise documental pode se constituir numa 

técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos seja complementando as informações 

obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema”. Nessa 

seara, esta técnica permite a contextualização dos fatos históricos e ajuda o pesquisador a 

refletir sobre os objetivos propostos nas fontes analisadas. 

2º - Exploração acerca da realidade da Educação Especial na perspectiva da Educação 

Inclusiva no município centro da pesquisa, com o suporte das entrevistas semiestruturadas 

com a Coordenadora e a Psicóloga do Núcleo de Inclusão da SMED e com dois (02) docentes 

da SRM (ver Apêndices F, G e H), pois, consoante a Triviños (1987, p.146),  

 

                                                           
18

 Embora este estudo almeje conhecer e analisar os reflexos da formação docente na prática, não vislumbramos, 

aqui, pesquisar esta prática, mas saber dos professores o impacto da sua formação no desenvolvimento de suas 

atividades pedagógicas nas SRM, especialmente com alunos com DI. 
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[...] aquela que parte de certos conhecimentos básicos apoiados em teorias e 

hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida oferecem amplo 

campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida 

que se recebem as respostas do informante. Desta forma, o informante 

seguindo espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas experiências 

dentro do foco principal colocado pelo investigador, começa a participar do 

conteúdo de pesquisa. 

 

A entrevista semiestruturada foi escolhida porque concilia perguntas fechadas e 

abertas, e concede ao entrevistado pronunciar-se sobre o tema sugerido sem que o pesquisador 

fixe a priori determinadas respostas ou condições. (BAILEY, 1982). 

Nessa âmbito, para além das análises documentais e das entrevistas semiestruturadas, 

foram aplicados questionários (ver Apêndice E) com questões abertas e fechadas como 

instrumentos de coleta de informações com os demais professores que atuam nas Salas de 

Recursos Multifuncionais em Vitória da Conquista. De acordo com Gil (2008, p. 128) o 

questionário pode ser definido “como a técnica de investigação composta por um número 

mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o 

conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações 

vivenciadas etc.”. 

Após conhecermos os procedimentos estratégicos da nossa investigação, seguimos ao 

encontro com os sujeitos e contexto da pesquisa. 

 

3.3 Participantes e Contexto da Pesquisa 

 

 Para delimitar os participantes da pesquisa foi necessário realizar um levantamento das 

escolas regulares que atendem a alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação no município de Vitória da 

Conquista/BA.  De acordo com a Política de Educação Especial, na Perspectiva Inclusiva 

(BRASIL, 2008), os discentes atendidos nas SRM são aqueles que possuem a deficiência 

física, intelectual, surdez, cegueira, baixa visão, surdocegueira, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades. (Idem). 

Cabe salientar que optamos, neste trabalho, por investigar a formação inicial e 

continuada dos docentes que atuam no Atendimento Educacional Especializado (AEE), 

sobretudo, para sujeitos com Deficiência Intelectual (DI). A seguir, no Gráfico 01, 

apresentaremos o total do número de matrículas de alunos das SRM, situando a quantia 

expressiva de discentes com DI, nas escolas regulares, no município de Vitória da Conquista. 
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GRÁFICO 01- Matrícula de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação na rede municipal de ensino em Vitória da Conquista - 2017 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

 Conforme o Gráfico acima, o número de discentes com DI matriculados nas Zonas 

Rural e Urbana de Vitória da Conquista, representa mais de 50% do total de alunos 

matriculados nas SRM, na rede municipal de ensino, atestando, desse modo, a pertinência de 

pesquisas nesta área, uma vez que encontramos uma quantia expressiva de discentes com DI, 

em virtude das demais deficiências, dos transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SMED), o acesso destes 

alunos às SRM é garantido mediante a apresentação de laudos médicos que informam o tipo 

de deficiência dos alunos. Contudo, a matrícula nas escolas municipais é realizada 

independente da concessão dos laudos. 

 Os dados disponibilizados pela SMED informam que o município de Vitória da 

Conquista dispõe, atualmente, de cento e noventa e uma (191) unidades escolares, sendo 

cento e treze (163) escolas - cento e dezoito (118) na Zona Rural e quarenta e cinco (45) na 

urbana, e vinte e oito (28) creches – dezenove (19) municipais e nove (09) conveniadas. Mais 

de quarenta e um mil (41.000) alunos são atendidos na Rede Municipal de Ensino por um mil 

setecentos e noventa e um (1.791) professores, entre contratados e efetivos. Concernindo ao 

Atendimento Educacional Especializado, as escolas municipais contam com, apenas, doze 

(12) SRM e de doze (12) professores para atender um mil e vinte quatro (1.024) alunos 

matriculados, nas Zonas Rural e Urbana, nas SRM, conforme apresenta o Quadro 07, a seguir: 
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QUADRO 07 - Escolas Municipais que possuem Sala de Recurso Multifuncional em Vitória da 

Conquista (2017) 

Escolas Zona Tipo 

Escola Municipal Frei Serafim do Amparo Urbana I 

Escola Municipal Padre Aguiar Urbana II 

Escola Municipal Lycia Pedral Urbana II 

Escola Municipal Maria Célia Ferraz Urbana I 

Escola Municipal Maria Rogaciana da Silva Urbana I 

Escola Municipal Zulema Cotrim Urbana I 

Escola Municipal Dr. Antônio Helder Thomaz Urbana II 

Escola Municipal Mário Batista Urbana I 

Centro Municipal de Educação Professor Paulo Freire Urbana I 

Escola Municipal José Mozart Tanajura Urbana I 

Escola Municipal Euclides da Cunha Rural II 

Escola Municipal José Rodrigues do Prado Rural I 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Os dados dispostos no Quadro acima revelam que, embora os movimentos para a 

implantação das Salas de Recursos Multifuncionais tenham sido iniciados no ano de 2005, 

neste município, ainda, dispomos de um número limitado de SRM para atender aos alunos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

Desponta, ainda, o número elevado de alunos que necessitam do AEE, contra o número 

inferior de salas e professores para atender a este tipo de aluno. Ademais, verifica-se, no 

município, que as escolas situadas na Zona Rural correspondem ao quantitativo superior ao 

das escolas da Zona Urbana, contudo, a situação se inverte em se tratando do quantitativo das 

SRM. Com relação à composição dos tipos de salas, encontram-se oito (08) salas do Tipo I e 

quatro (04) salas do Tipo II. De acordo com o Programa de Implantação de Salas de Recursos 

Multifuncionais, as SRM disponibilizam equipamentos, mobiliários, materiais didáticos e 

pedagógicos para a organização das salas e a oferta do Atendimento Educacional 

Especializado (AEE). As salas Tipo I são constituídas de microcomputadores, monitores, 

fones de ouvido e microfones, scanner, impressora laser, teclado e colmeia, mouse e 

acionador de pressão, laptop, materiais e jogos pedagógicos acessíveis, software para 

comunicação alternativa, lupas manuais e lupa eletrônica, plano inclinado, mesas, cadeiras, 

armário, quadro melanínico; e as salas de Tipo II contêm todos os recursos das salas Tipo I, 

adicionados os recursos de acessibilidade para alunos com deficiência visual. (BRASIL, 

2010a). 

 Por oportuno, é importante esclarecer que o programa das Salas de Recursos 

Multifuncionais foi iniciado em 2005 e instituído legalmente através da Portaria Normativa n° 

13, de 24 de abril de 2007, sob controle da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 
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Diversidade e Inclusão (SECADI), (BRASIL, 2007). O referido programa disponibiliza 

equipamentos, mobiliários e materiais pedagógicos e de acessibilidade para a organização das 

SRM, função desempenhada pela extinta Secretaria de Educação Especial (SEESP) entre os 

anos 2005 e 2011. O Quadro a seguir retrata a implantação das SRM no município de Vitória 

da Conquista de acordo com as informações dispostas no portal do Ministério da Educação 

(MEC): 

 

QUADRO 08 – Salas de Recursos Multifuncionais no Município de Vitória da Conquista/BA 

ESCOLAS MUNICIPAIS 

TIPO I TIPO II KITS DE ATUALIZAÇÃO 

Ano 

 

Escola 

(s) 

Sala(s) de 

recursos 

multifuncionais 

Escola 

(s) 

 

Sala(s) de recursos 

multifuncionais 

Escola 

(s) 

 

Sala(s) de recursos 

multifuncionais 

2005 1 1 - - - - 

2007 - - - - - - 

2008 10 10 - - - - 

2009 10 10 1 1 - - 

2010 1 1 - - - - 

2011 16 16 2 2 5 5 

TOTA

L 
38 38 3 3 

5 5 

Fonte: Portal MEC, 2018. 

 

Os números revelam que entre os anos 2005 e 2011, a cidade de Vitória da Conquista 

foi contemplada com trinta e oito (38) salas do Tipo I, três (03) salas do Tipo II e cinco (05) 

kits de atualização, totalizando quarenta e seis (46) SRM, em quarenta e seis (46) escolas no 

município. Não obstante, é válido salientar que, embora tenhamos um pouco mais de 25% do 

total de escolas de Vitória da Conquista beneficiadas pelo Programa de Salas de Recursos 

Multifuncionais, menos de 8% do total dessas escolas estão em pleno funcionamento. A 

respeito disso, Garcia (2009, p. 09-10) desponta que: 

 

[...] mais recentemente o que estamos presenciando é uma gestão regulada 

por editais, por meio dos quais o poder central define a política, a execução, 

os recursos e sua distribuição, as metas, os objetivos e as unidades 

executoras, quer sejam redes estaduais e/ou municipais de educação, escolas 

ou universidades, submetem-se ao crivo central para desenvolver ou não 

projetos pouco compartilhados na sua concepção. Tal possibilidade implica, 

muitas vezes, em fontes indispensáveis de liberação de recursos para as 

chamadas unidades executoras.  

 

Ainda que o poder central possua uma política bem definida, Garcia (2009) explicita 

que cada município acaba assumindo diferentes configurações na oferta do Atendimento 
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Educacional Especializado, conforme as suas próprias condições. Assim, alguns municípios 

“por possuir maior experiência adquirida na escolarização dos alunos com deficiência acabam 

por ter mais êxito ao colocar em prática os programas educacionais, enquanto outros fazem 

ainda suas primeiras movimentações nesse sentido”. (RABELO, 2015, p. 08). 

Com o intuito de responder à questão norteadora da pesquisa “De que forma o 

percurso formativo dos professores que atuam nas Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) 

no município de Vitória da Conquista tem auxiliado no trabalho com alunos com Deficiência 

Intelectual na perspectiva da Educação Inclusiva?”, almejamos um total de quatorze (14) 

sujeitos. Destes, quatro (04) para as entrevistas e dez (10) para a aplicação dos questionários, 

os quais incidiram da seguinte forma: 

1. Entrevistas semiestruturadas:  

a) Professores – Foram entrevistados dois (02) docentes que atuam nas SRM: uma 

(01) docente que atua na Zona Urbana de Vitória da Conquista e leciona na SRM desde a sua 

implantação no município; e uma (01) docente que participou do último Curso de Formação 

em AEE, ofertado pela SMED no ano de 2015, e que atua na Zona Rural há menos de um 

ano.  

É válido salientar que a escolha dessas professoras para a participação das entrevistas, 

foi intencional. Em primeira instância, buscávamos professores que tivessem participado do 

último Curso de Formação em AEE e encontramos apenas uma (01) docente com esse perfil; 

e no segundo momento, desejávamos dialogar com uma docente que se dispusesse em 

compartilhar os seus saberes, as suas angústias/dificuldades e o seu percurso formativo, desde 

a implantação da primeira Sala de Recursos Multifuncionais no município em questão.  

b) Equipe do Núcleo de Inclusão da SMED de Vitória da Conquista – Participaram 

das entrevistas: uma (01) psicóloga que promoveu a organização do Curso de Formação em 

AEE ofertado pela Secretaria Municipal de Educação (SMED) no ano de 2015; e uma (01) 

coordenadora que opera no núcleo de inclusão da SMED e coordena as SRM das escolas 

municipais desta cidade. 

Para conhecer o processo de implantação das SRM da rede municipal de Vitória da 

Conquista, ter acesso aos dados e informações dos professores e alunos que estão imersos no 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) e para depreender melhor sobre a formação 

continuada dos professores, inclusive a respeito do Curso de Formação em AEE, oferecido 

pela SMED no município, foi necessário perscrutar, também, por meio de entrevistas, esses 

sujeitos. 
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A princípio, selecionamos apenas uma coordenadora do Núcleo de Inclusão para 

responder aos nossos questionamentos sobre o funcionamento das salas supracitadas e sobre o 

Curso de Formação em AEE ofertado pela SMED. Contudo, no momento da coleta dos 

dados, a coordenadora se sentiu desconfortável em responder às perguntas referentes ao Curso 

de Formação em AEE, embora fosse uma das pessoas envolvidas no processo de organização 

deste curso, conforme averiguamos no folder deste evento, e sugeriu que outra pessoa fosse 

acionada para tal questionamento. Assim, convidamos a psicóloga do Núcleo de Inclusão, que 

também participou da sistematização do curso, para aclarar as nossas inquietações, as quais 

não foram sanadas na primeira entrevista com a coordenadora. 

As entrevistas aconteceram no mês de maio de 2018 e foram gravadas em um aparelho 

de celular que registrou “todas as expressões orais, imediatamente, deixando o entrevistador 

livre para prestar toda a sua atenção ao entrevistado” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 37). Por 

conseguinte, foram acordados os dias e os locais disponíveis para a realização das entrevistas, 

de modo que não houvesse interrupção constante das entrevistadas e a falta de privacidade 

para que as professoras pudessem responder às perguntas abertamente. É válido ressaltar que 

foi cumprida, também, uma série de exigências para a realização das entrevistas, tais como a 

informação dos objetivos e os esclarecimentos do uso dos depoimentos para fins 

exclusivamente da pesquisa, respeitando rigorosamente o sigilo das informações obtidas. Por 

questões éticas, estabelecemos nomes fictícios de pássaros e flores aos informantes em 

questão: identificamos como pássaros a coordenadora por Arara, a psicóloga por Pomba, a 

professora da Zona Rural por Andorinha e a professora da Zona Urbana por Canário; e 

identificamos por flores as professoras que participaram da pesquisa por intermédio dos 

questionários (Rosa, Margarida, Violeta, Orquídea, Hortência e Jasmim).  

2. Aplicação dos questionários: 

Considerando o número significativo de professores que atuam nas Salas de Recursos 

Multifuncionais (12 docentes), no município de Vitória da Conquista, tornou-se inexequível 

interpelar o número total de sujeitos mediante entrevistas. Nessa senda, aplicamos, na segunda 

etapa, referente ao levantamento de dados, os questionários a seis (06) professoras, todas do 

quadro efetivo e que atuam nas SRM, a fim de conhecermos e darmos voz aos sujeitos que 

colaboraram com a pesquisa; as professoras das escolas municipais Frei Serafim do Amparo, 

Lycia Pedral, Maria Célia Ferraz e José Mozart Tanajura não se dispuseram a participar da 

pesquisa. 

O contato com as professoras das Salas de Recursos Multifuncionais foi realizado 

mediante o apoio da Secretaria Municipal de Educação (SMED) que nos forneceu a lista das 
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escolas e das professoras que realizam o AEE da rede municipal de ensino. Na oportunidade, 

entrei em contato via aplicativo, WhatsApp, para me apresentar, enquanto pesquisadora, e 

prestar os devidos esclarecimentos acerca da pesquisa. Algumas professoras optaram por 

responder os questionários via e-mail e outras os responderam nos encontros presenciais 

realizados nas escolas.  

A partir das entrevistas semiestruturadas e a aplicação dos questionários foram 

encontradas três (03) categorias empíricas. De acordo com Bardin (2011, p. 119) a 

categorização tem como objetivo “[...] fornecer, por condensação, uma representação 

simplificada dos dados brutos”, transformando-os em dados organizados. “Não introduz 

desvios (por excesso ou por recusa) no material, mas que dá a conhecer índices invisíveis, ao 

nível dos dados brutos” (Ibid., p. 119). Tais categorias comportam subcategorias conforme o 

Quadro abaixo: 

 

QUADRO 09 – Categorias empíricas e subcategorias 

CATEGORIA I 

PERFIL DOS PROFESSORES DA SRM 

1. Faixa etária 

2. Tempo de atuação na rede municipal de ensino 

3. Tempo de atuação na Sala de Recurso Multifuncional (SRM) 

4. Escolha profissional 

5. Desejo de mudança profissional 

CATEGORIA II 

FORMAÇÃO DOCENTE 

1. Formação Inicial 

2. Formação Continuada 

3. Curso de Formação em Atendimento Educacional Especializado (AEE) 

CATEGORIA III 

O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E OS 

DESAFIOS PARA A INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL 

1. Atendimento Educacional Especializado para alunos com DI 

2. A inclusão dos alunos com DI 
Fonte: Pesquisadora, 2018. 

 

 Dessas categorizações e das ideias mais ou menos claras das posições teóricas do 

estudo, partimos para a análise do material acumulado, buscando destacar os principais 

achados da pesquisa. 

 

3.3 Análise dos Dados 

 

Em posse dos dados, de modo a conduzir os resultados profícuos e confiáveis, 

realizamos a análise sistemática (classificação, estabelecimento de diálogo entre as categorias 
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apresentadas, análise e interpretação das informações coletadas) e a escrita do relatório. Para o 

tratamento dos dados, tomamos como referência a análise do conteúdo na perspectiva de 

Bardin (2011, p. 42), que a define como:  

 

[...] conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 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. (BARDIN, 2011, p. 42). 

 

 Refere-se ao uso de técnicas refinadas que se presta a analisar diferentes fontes de 

conteúdos, verbais e não verbais, a fim de ultrapassar as incertezas e descobrir o que é 

questionado. Tendo em vista tamanha diversidade, mas ainda assim, a aproximação 

terminológica, optou-se por tomar como balizador deste estudo as etapas da técnica propostas 

por Bardin (2011) organizadas em três fases: 1) pré-análise; 2) exploração do material; e 3) 

tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

 Na primeira fase, a pré-análise, realizamos a sistematização das ideias iniciais 

dispostas no referencial teórico e estabelecemos indicadores para a interpretação dos dados 

coletados. A fase consistiu na organização do material investigado que deu prossecução para 

as operações sucessivas da análise. 

 Na fase intermediária, exploração do material, sucedemos com a contagem, a 

classificação e a agregação das informações em categorias temáticas. O texto, das entrevistas 

e dos questionários foi agrupado tematicamente, possibilitando a realização das inferências, 

ou seja, a compreensão das falas dos sujeitos da pesquisa através das mensagens e da 

significação atribuídas a essas mensagens. 

 Na terceira e última fase, seguimos com o tratamento dos resultados, a inferência e a 

interpretação. Nesta etapa, captamos os conteúdos manifestos e latentes em todo o material 

coletado e realizamos a análise comparativa das diversas categorias existentes, ressaltando os 

aspectos convergentes e divergentes das falas dos sujeitos, assim como a discussão destas 

falas consoante ao referencial teórico e documentos legais dispostos no corpo deste trabalho. 
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4. FORMAÇÃO DOCENTE E SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS: OS 

RESULTADOS DA PESQUISA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA 

 

Quem somos nós, quem é cada um de nós senão uma combinatória de 

experiências, de informações, de leituras, de imaginações? Cada vida é uma 

enciclopédia, uma biblioteca, um inventário de objetos, uma amostragem de 

estilos, onde tudo pode ser continuamente remexido e reordenado de todas 

as maneiras possíveis. (CALVINO, 1990, p. 138).  

 

 O debate sobre a formação de professores para atuar nas Salas de Recursos 

Multifuncionais tem sido alvo de pesquisas e estudos no cenário da Educação Especial nos 

últimos anos no país. Contudo, muitos desses trabalhos têm se voltado, especialmente, para a 

visão dicotômica entre o Atendimento Educacional Especializado (AEE) e a sala 

comum/regular, sem perscrutar, também, as bases formativas que orientam as ações desses 

professores junto ao aluno com Deficiência Intelectual. (RABELO, 2015).  

 Neste capítulo, são apresentados e discutidos os resultados da pesquisa cujo objeto é a 

formação inicial e continuada dos professores das SRM no município de Vitória da 

Conquista/BA, a partir de categorias que surgiram da organização dos dados sob a ótica de 

Bardin (2011). Os métodos e técnicas foram definidos pela leitura de documentos acerca da 

temática em questão, bem como pela aplicação de entrevistas e questionários com a 

coordenadora, psicóloga e professoras que se encontram atuantes nas SRM. Além do mais, 

acreditamos que os resultados obtidos nesta pesquisa subsidiarão outros contextos 

semelhantes. 

 Diante desses estudos e discussões procuramos conhecer um pouco mais da realidade 

das professoras e construímos gráficos para melhor ilustrar esses resultados, os quais passarão 

a ser apresentados. 

 

4.1 Profissiografia dos Professores das SRM 

  

 Para traçar o perfil dos profissionais acerca da faixa etária, tempo de atuação na rede 

municipal de ensino de Vitória da Conquista, tempo de atuação na SRM, escolha profissional 

e desejo de mudança profissional, aplicamos entrevistas e questionários com oito (08) 

professoras das SRM no município de Vitória da Conquista, sendo duas (02) interpeladas por 

meio da entrevista semiestruturada e seis (06) mediante questionário (conforme explicado no 

capítulo anterior). 



69 
 

 Os perfis profissiográficos foram traçados com o intuito de conhecermos 

cuidadosamente os sujeitos pesquisados, assim como avaliarmos se o percurso formativo 

desses profissionais tem contemplado às especificidades dos alunos com Deficiência 

Intelectual. A partir dos resultados das representações das professoras das Salas de Recursos 

Multifuncionais podemos constar que a faixa etária das docentes se encontra entre 41 a 60 

anos de idade, conforme apresenta gráfico abaixo, tendo destaque para o grupo entre 41 a 45 

anos, cuja representação se traduz em 50%. 

 
            GRÁFICO 02 – Faixa etária das professoras das SRM 

 
Fonte: Elaboração da autora, 2018. 

 

O Gráfico 02 anuncia uma faixa etária relativamente madura, uma vez que não 

encontramos docentes com idade inferior a 41 anos. Cabe a observação de que para atuar no 

AEE é imprescindível que o professor tenha como base da sua formação inicial e continuada, 

conhecimentos gerais para o exercício da docência e conhecimentos específicos da área 

(BRASIL, 2008). Nessa esteira de raciocínio, além da formação inicial em quaisquer 

licenciaturas, faz-se necessária a formação do docente especialista para a inclusão. Diante 

dessas informações, é possível inferir que a faixa etária mais elevada desses profissionais 

justifica-se, por um lado, ao tempo prolongado de formação e capacitação desses docentes (os 

cursos de formação inicial costumam perdurar por quatro anos e os de especialização variam 

de seis (06) a vinte quatro (24) meses, cada) e, por outro lado, ao tempo de atuação dos 

professores na rede municipal de ensino de Vitória da Conquista, uma vez que todos os 

educadores das SRM possuem o vínculo mínimo de dezessete (17) anos o que nos ajuda a 

explicar a idade elevada desses profissionais. 

Entre 41 a 45 anos

Entre 46 a 50 anos

Entre 51 a 60 anos
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                GRÁFICO 03 – Tempo de atuação dos professores na rede municipal de ensino 

 
   Fonte: Elaboração da autora, 2018. 

 

Desse achado, 50% das professoras que possuem vínculo com a rede municipal de 

ensino têm idade entre 17 a 20 anos (Orquídea com 17 anos de atuação, Violeta com 19 anos 

e Andorinha e Jasmim com 20 anos), 12,50% entre 21 a 24 anos (Hortência com 22 anos de 

rede) e 37,50% entre 25 a 28 anos (Rosa e Margarida com 25 anos e Calopsita com 27 anos 

em pleno exercício com a educação municipal). O tempo de atuação, relativamente longevo 

de todas as professoras que trabalham na rede e, atualmente, nas SRM descrito nesse gráfico, 

tenciona-nos a questionar a inexistência daquelas com menor tempo de vínculo institucional, 

mesmo que do quadro efetivo, nas SRM. Para mais, Arara explica que, 

 

Para atuar nas SRM o professor tem que ser licenciado; a prefeitura 

geralmente solicita que esse profissional seja do quadro efetivo
19

 e que tenha 

um curso na área, ou de formação ou de especialização, para que ele possa 

atender ao programa da SRM. (ARARA, 2018). 

 

E acrescenta que:  

 

Existem muitas professoras que realizaram o curso de AEE e que já 

manifestaram o desejo para atuarem nas SRM, mas até o momento [no ano 

2018] só abrimos mais uma sala no município e reativamos outra. (ARARA, 

2018). 

  

                                                           
19

 Devido ao número elevado da alternância de professores do quadro temporário na rede, a SMED privilegia a 

formação continuada dos docentes efetivos, refletindo, desse modo, na prevalência desses profissionais nas 

SRM. 
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 Nesse ângulo, não se pode olvidar que, embora todas as professoras apresentem as 

exigências mínimas para atuarem nas SRM, como veremos na análise da Categoria II, 

percebe-se por outro lado, que a Secretaria Municipal de Educação não realiza qualquer 

processo seletivo para avaliar e analisar esses perfis, utilizando, desse modo, a prática de 

indicação dos cargos (considerando a contemplação das SRM) para àquelas com mais tempo 

de serviço na SMED, ainda que várias professoras tenham manifestado o desejo de ocuparem 

a mesma função. A título de exemplificação, pudemos constatar duas (02) professoras, 

Andorinha, ex-coordenadora com vinte (20) anos de vínculo municipal e Rosa, ex-diretora 

com vinte e cinco (25) anos de vínculo municipal, que estão atuando há menos de um (01) 

ano nas SRM, embora nunca tenham tido experiências com o AEE. Ao indagarmos 

Andorinha sobre o processo de inserção, como docente da SRM, a mesma relatou que ocupou 

funções diferentes ao do cargo atual, e que o “encaminhamento” desta nova função foi 

natural: 

 

Durante algum tempo eu ocupei outras funções; eu estive na Secretaria de 

Educação, trabalhei no núcleo de educação para a diversidade, estive na 

direção de creche e estive na coordenação pedagógica da escola, que é o meu 

maior tempo de experiência. Claro, que em sala de aula também. [...] Eu já 

estava em São Sebastião, aí eu conversei com a direção e falei: meninas, não 

era lógico uma determinação, mas a sala abrindo eu tenho vontade de atuar 

na sala, de poder experimentar e até, também, de me testar como 

profissional; [...] então o encaminhamento foi natural. (ANDORINHA, 

2018). 

 

A declaração de Andorinha nos leva a questionar os porquês dessas escolhas estarem 

inclinadas para a concessão de benefícios a terceiros, seja por tempo de serviço, apreço ou 

cordialidade, sem perscrutar outros meios mais democráticos, como seleção interna, 

entrevista, tempo de experiência, entre outros, que visem à eficiência e a qualidade do ensino 

no AEE. A respeito disso, Pazzaglini Filho (2002) sustenta o princípio da impessoalidade a 

todo agente público e ratifica que a suas ações devem estar imunes aos seus liames de caráter 

pessoal e subjetivo na busca do interesse comum e não em detrimento de determinados grupos 

ou indivíduos. A administração pública “tem que tratar todos os administrados sem 

discriminações, benéficas ou detrimentos. Nem favoritismo, nem perseguições são toleráveis” 

(Ibid., 2002, p. 30). 

Sobre o tempo de atuação das professoras nas SRM, percebemos que este diminui, 

significativamente, de dezessete (17) a vinte e oito (28) anos de rede para cinco (05) meses a 

dez (10) anos de experiência na área, em função das Salas de Recursos Multifuncionais terem 
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sido implantadas em apenas uma década no município, como demonstra o Gráfico que se 

segue: 

 

       GRÁFICO 04 – Tempo de atuação das docentes nas Salas de Recursos Multifuncionais 

 
        Fonte: Elaboração da autora, 2018. 

 

O tempo de atuação do professor é de extrema relevância para o trabalho desenvolvido 

nas SRM e para a aprendizagem dos alunos com Deficiência Intelectual (DI), pois é através 

dos saberes experienciais, saberes provenientes da sua própria experiência na profissão, na 

sala de aula e na escola na perspectiva de Tardif (2014), que o professor consegue reunir e 

mobilizar os conhecimentos advindos da sua prática podendo, desse modo, intervir com mais 

clareza e coerência no seu trabalho. Todavia, vemos que grande parcela das professoras 

atuantes dessas salas, 72,5 %, possui experiência relativamente curta ou moderada na SRM. À 

vista disso, Tardif (Ibid., p. 53) explica que:  

 

[...] a experiência provoca um efeito de retomada crítica (retroalimentação) 

dos saberes adquiridos antes ou fora da prática profissional. Ela filtra e 

seleciona outros saberes, permitindo assim aos professores reverem seus 

saberes, julgá-los e avaliá-los e, portanto, objetivar um saber formado de 

todos os saberes retraduzidos e submetidos ao processo de validação 

constituído pela prática cotidiana.  
 

 Além disso, a prática da partilha dos saberes entre os professores possibilita a 

socialização dos conhecimentos, isso porque os docentes trocam cotidianamente  informações 

sobre os alunos e compartilham os modos de fazer e os “macetes” utilizados em sala de aula. 

Os saberes experenciais dependem da troca entre os pares, da vivência, permitindo uma ação 
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mais qualificada e reflexiva (TARDIF, 2014). Nesse tocante, Rosa afirma que sente falta dos 

encontros
20

 com as demais professoras das SRM e sinaliza que se sente só em relação aos 

problemas que encontra em sua sala: 

 

Faltam reuniões com as SRM, encontros com as demais professoras para 

discutirmos sobre os alunos com deficiência e orientação por parte da 

SMED. (ROSA, 2018). 

 

 O relato da professora demonstra que a Secretaria de Educação não percebe esses 

encontros como formativos e/ou não dá a devida importância para eles, haja vista a falta de 

mobilização para realização das reuniões com frequência. Santos (2017, p. 16) ratifica que 

“esses são momentos de troca, de aprendizagem e de informações, de ressignificação de 

saberes muitas vezes desconsiderados pelos que estão no sistema organizacional de Educação 

– Secretarias e Coordenação”. 

 Quanto à escolha profissional, duas (02) docentes afirmaram que estão na SRM por 

vocação e seis (06) por outros motivos, tais como: escola próxima à residência, solicitação 

pelo Secretário de Educação, afinidade com a proposta da SRM, experiência nova e empatia 

pelos alunos com deficiência. De acordo com Gonzaga (2011, p. 01) a escolha profissional 

“se constitui como um processo contínuo composto de decisões tomadas ao longo de vários 

anos da vida de um indivíduo” que vive de forma subjetiva e elege suas atividades para 

satisfazer suas necessidades e desejos. Em se tratando da escolha profissional por vocação, 

opção apresentada por duas (02) professoras, Pradella (2015, p. 07) adverte que ela está, 

muitas vezes, atrelada ao senso do “dom natural” ideia que exclui as histórias e vivências dos 

sujeitos e “cria a ilusão de que estamos destinados a alguma função ideal”. Nessa medida, 

além da afinidade com o AEE, essas professoras creem na aptidão natural como fator 

determinante para desemprenharem suas funções. Essas evidências nos levam a refletir sobre 

os motivos que levaram as professoras a estarem atuantes nas SRM, sobretudo, àquelas que 

relataram razões pueris, seja por comodidade de percurso escola/casa, cordialidade com o 

Secretário de Educação ou, simplesmente, por se tratar de uma experiência nova com o 

Atendimento Educacional Especializado. 

                                                           
20

 Os encontros são promvidos pela SMED e de acordo com Rosa, através de uma conversa informal no dia da 

aplicação do questionário até junho de 2018 não tiveram reuniões com as professoras das Salas de Recursos 

Multifuncionais. A mesma relatou, ainda, que esses encontros são importantes para a troca de conhecimentos 

entre professoras que atuam no AEE. 
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 No tocante à mudança profissional, os dados quantitativos apresentam que apenas duas 

(02) das oito (08) participantes mudariam de profissão se pudessem, como mostra o Gráfico 

abaixo: 

 

               GRÁFICO 05 – Satisfação Profissional 

 
    Fonte: Elaboração da autora, 2018. 

  

  

Dentre os motivos apontados pelas professoras para possíveis mudanças da profissão 

encontram-se a desvalorização docente, a baixa remuneração e as más condições de trabalho, 

como fatores decisivos. A título de maior ilustração, Andorinha minudencia os porquês da sua 

opção pela troca, caso fosse possível: 

 

Se hoje eu pudesse ter outra opção, outra escolha, eu não sei como seria, eu 

te digo, mas às vezes a educação é muito ingrata com a gente. No dia do 

professor, mesmo, o MEC faz uma propaganda linda falando que o professor 

tem que ser valorizado, que isso e aquilo, mas por que não começam, de 

fato, com a valorização compreendendo a importância e relevância do 

processo da educação? Você fala de uma educação de qualidade, mas você 

não investe nela e você não dá condição para o professor trabalhar. 

(ANDORINHA, 2018). 

 

E acrescenta: 

 

Então, voltando à pergunta, se hoje eu pudesse exercer outra profissão que 

não me deixasse tão pensativa com o que eu faço no meu trabalho, porque 

todo profissional responsável é desse jeito, eu estou falando nesse nível de 

profissional que trabalha e quer ver o seu trabalho ir pra frente e que tem 

compromisso e entende que é responsabilidade dele. Mas a gente tem a 
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nossa vida pessoal e a nossa casa, então eu optaria se tivesse a oportunidade. 

(ANDORINHA, 2018). 

 

Para Machado (2017, p. 01) “na atual conjuntura, as opções de escolha profissional se 

ampliaram e verifica-se que a docência tem sido desprestigiada, tanto pelas condições de 

trabalho, como pelos baixos salários, pela pouca valorização social, pela falta de incentivo da 

família, entre outras”. Ademais, revela que embora a escolha profissional derive de fatores e 

momentos distintos, “permanecer na carreira é resultado da opção de tornar-se professor”, 

pressupõe compromisso e responsabilidade, mesmo diante de condições tão adversas. (Ibid., 

p. 11). Esse pensamento se traduz no discurso de Andorinha que, ao decidir manter-se 

professora, atua na perspectiva de “ver o seu trabalho ir pra frente”, pois manifesta 

preocupação com o seu desempenho em sala de aula.  

Sobre as condições e a motivação para o trabalho, Freire (2001, p. 219) assevera que 

“primeiro, é preciso um salário minimamente decente e em segundo, um verdadeiro respeito à 

tarefa do magistério. A educação e os educadores têm que ser respeitados: respeito pessoal, 

trato cortês, decente, sério”. Por esse postulado, o autor apresenta preocupação com o 

profissional e com a pessoa humana do professor. Para ele, os professores precisam ser 

respeitados em sua totalidade como seres humanos que não se resumem apenas em dar boas 

aulas, pensar em seus alunos, mas também, viverem em boas condições. 

 

5.2 Formação Docente 

 

Compreendemos como formação inicial aquela que acontece desde a graduação, 

delineia o trabalho docente e é responsável pela construção das bases teóricas, práticas e 

éticas para o exercício da profissão, porém, insuficiente para atender às demandas do 

professor responsável pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE). Nesse âmbito, há 

a necessidade de que este profissional busque, cada vez mais, cursos que proporcionem novos 

conhecimentos e novas discussões teóricas capazes de oportunizar a melhoria da sua ação 

pedagógica. 

A formação inicial do futuro professor tornou-se condição indispensável para o 

exercício da profissão docente desde a década de 1990, quando a LDB nº 9.394/96 

determinou que todo professor deveria ter formação universitária para lecionar na Educação 

Básica, conforme o Art. 62: “A formação de docentes para atuar na Educação Básica far-se-á 
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em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação”. 

Em se tratando da formação inicial das professoras das SRM das escolas municipais 

de Vitória da Conquista, todas afirmaram que são graduadas em ao menos um curso. 

Outrossim, Orquídea e Calopsita declararam possuírem mais de uma graduação, sendo 

bacharéis em Serviço Social e Ciências Contábeis, respectivamente. Para melhor visualização 

e tratamento do assunto, vejamos a natureza das formações iniciais das professoras lotadas 

nas SRM, como ilustra o Gráfico abaixo: 

 
GRÁFICO 06 – Licenciaturas das professoras das SRM das escolas municipais de Vitória da 

Conquista 

 Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Por esse postulado, é importante ressaltar que 100% (cem por cento) das professoras 

são licenciadas em algum curso e possuem experiência com a docência, tendo destaque para a 

formação em Pedagogia, cuja somatória se traduz em 75%. Embora a formação inicial não 

seja condição suficiente para atender aos alunos matriculados nas Salas de Recursos, como 

aponta o Conselho Nacional de Educação nº 04/2009 em seu Art. 12: “Para 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 premissa para o exercício dessa função. Ao 

questionarmos as professoras sobre a importância da formação inicial na prática com alunos 

com Deficiência Intelectual (DI) algumas a consideraram como significativa e outras nem 

tanto, como apresenta o Gráfico abaixo: 

 

 

75% 

12% 

13% 

Pedagogia

História
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         GRÁFICO 07 – Relevância da formação inicial na prática das docentes nas SRM 

 
           Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 O Gráfico ostenta que 75% das professoras que trabalham nas SRM julgam a 

formação inicial necessária para o desenvolvimento das atividades com alunos com DI, ao 

relatarem que: 

 

Muitos conhecimentos adquiridos ao longo do curso serviram e ainda são 

úteis na minha prática em sala de aula. (MARGARIDA, 2018). 

 
A teoria aprendida durante a graduação associada à prática na SRM sempre 

permite a construção da metodologia que beneficia, de forma significativa o 

ensino e a aprendizagem dos alunos com DI. (ORQUÍDEA, 2018). 

 
A Pedagogia além de abrir leque para a área de Educação Especial, também 

contribui para a preparação de atividades e facilita o atendimento. 

(VIOLETA, 2018). 

 
A formação inicial é o embasamento teórico que a gente precisa ter para 

desenvolver as atividades. [...] A gente não vive sem conhecimento para 

trabalhar em qualquer área. (CALOPSITA, 2018). 

 
Aprendi a relacionar a teoria com a prática. Entendi os objetivos e os 

porquês das atitudes dos alunos e como realizar a intervenção na prática. 

(JASMIM, 2018). 

 

A partir desses depoimentos podemos verificar que o conhecimento basilar adquirido 

nos cursos de formação inicial é considerado valoroso por grande parte das docentes, seja pela 

associação dos conhecimentos teóricos e práticos, pela qualificação e preparação para o 

exercício da docência ou por subsidiar e instruir as ações pedagógicas. Para Silva (2014, p. 

40) o sucesso da inclusão depende do preparo dos professores, “todos precisam de uma 

75% 

25% Consideram que a formação

inicial ajudou/ajuda na
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formação sólida inicial que aborde os princípios da inclusão, das deficiências e da diversidade 

como um todo”. Conquanto, a formação inicial deixa sempre um déficit na formação do 

docente e em se tratando da Educação Especial, esse déficit é relativamente grave, pois a 

maioria dos cursos de licenciatura trata as particularidades desse público de forma superficial 

e aligeirada, como especifica Rosa: 

 

O conteúdo estudado no curso de licenciatura é muito vago, resumido e não 

dá suporte teórico para atender nossas demandas. (ROSA, 2018). 

 

 A respeito disso, Almeida (2008, p. 50) explica que há um distanciamento entre as 

propostas dos cursos de licenciatura e a realidade enfrentada pelos professores ao considerar 

que “[...] a formação inicial „demasiadamente teórica‟ ou não „suficientemente prática‟, 

„muito afastada da realidade de sala de aula‟, ou „demasiadamente ligadas a modelos‟”. 

Diante dessas declarações, podemos verificar que a formação inicial é permeada por 

imprecisões e fragilidades por não enfatizar a prática e o contexto como parâmetro formativo. 

Santos (2017, p. 89) assevera que “os cursos de graduação não dão conta de abordar todos os 

assuntos necessários à formação inicial do docente”, transpondo esta função aos cursos de 

formação continuada que possibilitem a articulação entre os conhecimentos não construídos 

durante a formação inicial e as mudanças ocorridas no âmbito da Educação Especial.  

  No que tange à formação continuada, todas as professoras declararam que têm 

participado de cursos como momentos formativos importantes em suas carreiras no AEE. O 

Gráfico a seguir apresenta um panorama geral das formações das docentes, nos dando uma 

percepção do que comumente acontece com nossas professoras das SRM. 

 

    GRÁFICO 08 – Formação continuada cursada pelas docentes das SRM 

 
     Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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 Nenhuma das participantes da pesquisa declarou possuir cursos em todas as áreas 

exigidas pela Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 

2008, p. 12) onde se lê: 

 

O atendimento educacional especializado é realizado mediante a atuação de 

profissionais 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. 

 

 Assim, apesar da notória participação das docentes em cursos de formação continuada 

em algumas áreas do AEE (dispostos no Gráfico 08) percebe-se que grande parte desse grupo 

não possui conhecimentos específicos voltados para a função multifuncional no espaço da 

SRM. Isso significa dizer que estas formações estão divididas entre as profissionais que não 

se especializaram em todas as áreas para atender ao público alvo da Educação Especial, 

estudantes com deficiência física, intelectual, surdez, cegueira, baixa visão, surdocegueira, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação (BRASIL, 2008). 

Acerca disso, Batista (2013, p. 144) sinaliza que o trabalho docente realizado no AEE tem 

requerido dos professores habilidades específicas e mobilização dos saberes difíceis de serem 

dominados, em certas ocasiões, e adverte:  

 

Há professores que dominam educação de surdos, mas têm dificuldade com 

a educação de estudantes com deficiência intelectual e autismo. Há 

professores que não dominam LIBRAS, Sistema Braille, Soroban e as 

Tecnologias Assistivas disponibilizadas nas SRM. Há sempre um que 

domina uma área, mas não domina a outra área. 

 

 Nessa senda, Andorinha expõe que, embora trabalhe em uma sala do Tipo II (aquela 

que possui recursos de acessibilidade para alunos com deficiência visual), não sabe manusear 

a máquina Braille e considera que cada aluno é um universo à parte, requerendo, desse modo, 

um especialista para cada situação: 

 

Mesmo sendo o tipo II eu vou te dizer aqui, por exemplo, eu sei que hoje na 

rede (eu vou deixar isso claro que acho que é bom) hoje, por exemplo, se lá 

tiver um aluno cego esse aluno é encaminhado para a Acide
21

, que é um 

                                                           
21

 A Associação Conquistense de Integração do Deficiente (Acide) existe há 23 anos em Vitória da Conquista e 

possui cerca de 400 associados. Todos os dias vários deles frequentam a instituição para aulas de orientação e 
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centro de referência. Lá tem esse maquinado de Braille, mas não sei 

manusear. Eu não sei mexer, não conheço Braille, mas a menina que eu 

atendo ela tem um glaucoma congênito. (ANDORINHA, 2018). 

 

E acresce que:  

 

[...] as salas não estão preparadas nesse sentido profissional, não com todas 

essas habilidades. (ANDORINHA, 2018). 

 

 Para a referida professora a SRM apresenta fragilidades por atender diversas 

deficiências em um espaço denominado como “multi” ainda que com um único profissional. 

Mendes (2009, p. 26) tece críticas enfáticas nesta necessidade múltipla que a sala de recursos 

tem que assumir: 

 

A opção política da Secretaria de Educação Especial (SEESP)
22

 de priorizar 

a chamada “classe de recursos Multifuncionais” como uma espécie de 

“serviço tamanho único”, quando ela deveria ser apenas mais um dos vários 

serviços de sistema do contínuo dos serviços, representa uma simplificação 

dos serviços de apoio, o que não encontra sustentação na literatura da área de 

Educação, em termos de efetividade, para atender às necessidades tão 

diversificadas deste alunado. 

 

 Todavia, não se pode olvidar a inconsistência formativa desta docente, uma vez que 

ela declarou ter realizado apenas dois (02) cursos como sustentáculo para o exercício de suas 

funções na sala de recursos: um em Formação em AEE (ofertado pela SMED) e outro em 

Educação Inclusiva, nenhum em nível de Especialização.  

 

Eu fiz esse curso de 180 horas no AEE, que é prerrogativa pra assumir as 

salas, mas eu também fiz um de Educação Inclusiva a distância e foi um 

elemento importante pra mim, também complementou, porque assim, é a 

distância, mas tem material de estudo. (ANDORINHA, 2018). 

 

Ademais, é importante clarificar que embora Andorinha se isente da responsabilidade 

de manusear o “maquinado de Braille”, atribuindo esta função a Acide, é dever do professor 

                                                                                                                                                                                     
mobilidade, Braille, escrita cursiva, artesanato, dentre outras atividades. A Associação também luta pelos 

direitos das pessoas com deficiência. Fonte: http://www.blogdaresenhageral.com.br/lei-municipal-garante-meia-

entrada-para-portadores-de-necessidades-especiais-e-acompanhantes-em-vitoria-da-conquista/#more-131437. 

Acesso em: 25 dez. 2018. 
22

 A Secretaria de Educação Especial (SEESP) foi extinta em 2011 pelo Decreto nº 7.480/2011 e os seus 

programas foram vinculados à Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(SECADI). 
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“ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos, 

promovendo autonomia e participação”. (BRASIL, 2009). 

Outro ponto relevante a ser destacado no Gráfico é o fato das formações nas áreas da 

Deficiência Intelectual, Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) e Altas 

Habilidades/Superdotação acontecerem em menor número. Tendo em vista que o público com 

DI é o mais atendido na rede municipal de ensino de Vitória da Conquista (cuja 

representatividade é superior a 50% do total de alunos matriculados nas SRM no ano de 

2017), a formação continuada nesta área é pouco significativa, requerendo, desse modo, maior 

oferta de cursos na área da DI pela Secretaria Municipal de Educação, uma vez que “a 

inclusão já é realidade e o preparo em todas as áreas de deficiência ao professor que atua 

propiciando a inclusão deve ser pensado e amplamente oferecido aos profissionais da 

educação em exercício e/ou em formação”. (SILVA, 2014, p. 76). 

Ao serem questionadas se os cursos que possuem contribuem para o trabalho 

desenvolvido na sala de recursos multifuncionais, as professoras foram unânimes ao 

considerarem os cursos de formação, inicial e continuada, indispensáveis para o atendimento 

dos alunos com deficiência: 

 

A formação inicial é um embasamento para que eu possa desenvolver as 

vivências. Então, por que vivência? Eu não posso trabalhar com você sem 

lhe conhecer [...], tem que ter a chamada vivência, conviver com cada um e 

tentar entender de que forma que eu posso ajudar. [...] A gente não vive sem 

o conhecimento; para trabalhar em qualquer área, você escolhe uma área, e 

não para de ser um pesquisador; cada vivência é uma pesquisa, porque nada 

se fecha, é uma continuidade. Então, o que aconteceu? Tive que ter 

conhecimento e preparação para lidar com a deficiência, mas o que eu acho 

interessante é como se fosse assim, a caixinha da CPU, aí eu penso que está 

lotada e que eu sou a “bam, bam, bam”, daqui a pouco eu descubro: “poxa, 

eu não sei nada” e começo de novo. [...] eu não nasci com o conhecimento 

da inclusão, isso é um movimento de vida. (CALOPSITA, 2018). 

  

Por esse comentário, o conceito de formação não se circunscreve apenas à 

aprendizagem de conhecimentos adquiridos em tempos e espaços limitados e precisos, mas 

compreende também, a construção de si próprio. Essa construção é um processo de formação; 

é o modo como cada pessoa se concebe a partir da sua singularidade, da sua história e, 

sobretudo, da forma como se descobre diante das interações e dos contextos sociais. “O 

processo de formação pode assim considerar-se a dinâmica em que se vai construindo a 

identidade de uma pessoa. Processo em que cada pessoa, permanecendo ela própria e 

reconhecendo-se a mesma ao longo da sua história, se forma, se transforma, em sua interação” 
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(MOITA, 2013, p. 115). Constata-se, ainda, que a professora tem em conta que o educador 

não nasce pronto e preparado para lidar com a deficiência; segundo Freire (1991, p. 58) 

“Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz educador, a gente se 

forma como educador, permanentemente, na prática e na reflexão da prática”. 

Outrossim, a fala de Calopsita expressa que o conhecimento não se finda em si 

mesmo. Somos pesquisadores em busca incessante do saber que “indaga, pergunta a si 

mesmo. E, quanto mais se pergunta, tanto mais sente que sua curiosidade em torno do objeto 

do conhecimento não se esgota”. (FREIRE, 1983, p. 54). 

No que diz respeito à formação especializada para o AEE, o Programa de Formação 

Continuada de Professores na Educação Especial tem ofertado cursos, em parceria com 

Instituições Públicas de Educação Superior (IPES) para os professores atuarem nas SRM e em 

classes comuns do ensino regular. A Universidade Aberta do Brasil (UAB) disponibiliza os 

cursos na modalidade a distância e a Rede Nacional de Formação Continuada de Professores 

na Educação Básica (RENAFOR) na modalidade presencial e semipresencial.  

Na prática, o que podemos notar é que, de fato, o Ministério da Educação (MEC) 

distribuiu os materiais e recursos para a abertura das SRM, contudo, muitas dessas salas não 

se encontram em funcionamento porque não há professores especializados para atuarem no 

atendimento de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades (MILANEZ; OLIVEIRA, 2013). Sobre essa questão, Ropoli (2014, p. 39) salienta 

que “embora exista a oferta dos cursos em AEE, ela não atende toda a demanda para a 

formação de todos os professores que atuam nas SRM, requerendo ações locais nos 

municípios”. Nessa medida, a Secretaria Municipal de Educação de Vitória da Conquista/BA, 

pensando na necessidade de capacitar os professores para atuarem nas Salas de Recursos 

Multifuncionais, resolveu, ainda que tardiamente, dar início ao Curso de Formação em AEE 

no ano de 2015: 

 

O curso foi oferecido justamente pela demanda. A gente já sabia que tinha 

outras salas que precisavam ser abertas, inclusive o MEC já tinha mandado o 

material para a abertura. Vitória da Conquista foi contemplada com quarenta 

(40) salas de recursos multifuncionais; foram abertas dez (10), fecharam 

duas (02), ficaram oito (08) e a gente sabendo que tinha essas salas para 

serem abertas e não tínhamos professores capacitados para atuarem, a gente 

pensou nesse curso e colocamos em prática. (POMBA, 2018). 
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Não obstante, os dados dispostos no portal do MEC divergem do quantitativo de Salas 

de Recursos Multifuncionais apresentado por Pomba (2018), revelando um número superior, 

conforme o Gráfico que se segue: 

 

GRÁFICO 09 – SRM e kits de atualização com implantação iniciada no estado e no município 

 

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fonte: Portal MEC, 2005-2011. 

 

Nota-se que das quarenta e seis (46) salas contempladas pelo Programa de 

Implantação da SRM, apenas quarenta (40) foram declaradas como existentes em nosso 

município. Por outro lado, o número de salas em funcionamento aumentou de oito (08) para 

doze (12), para atender aos mil e vinte e quatro (1.024) alunos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades matriculados na rede municipal de ensino, 

como anunciam Arara e Pomba: 

 

Atualmente estão funcionando na rede municipal de ensino doze (12) Salas 

de Recursos: dez (10) na Zona Urbana e duas (02) na Zona Rural para 

atender aos mil e vinte e quatro (1.024) alunos matriculados na rede. 

(ARARA, 2018). 

 

De jeito nenhum considero a quantidade de salas suficiente! Eu acho, assim, 

que se abrirem quarenta (40) vai dar um suporte bem legal, vai conseguir 

abranger quase todo mundo, só que hoje não tem como. Estamos com doze 

(12) salas e, assim, muitos alunos são da Zona Rural de Vitória da Conquista 

que é super extensa e tem muitos alunos também, que não têm condição de 

vir frequentar uma sala de recurso. (POMBA, 2018). 

 

Concomitante à declaração de Pomba (2018), o estudo de Pasian, Mendes e Cia (2017) 

revelou que a quantidade de SRM, levando em consideração o número de estudantes Público-

SRMs Municipais

SRMs Estaduais

13 

46 
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Alvo da Educação Especial (PAEE) das redes municipais de ensino, de vinte (20) estados e 

mais de cento e cinquenta (150) municípios, é insuficiente para atender à demanda, 

requerendo, desse modo, a abertura de novas salas.  

Para depreendermos melhor sobre o processo de implantação do Curso de Formação 

em Atendimento Educacional Especializado (AEE) no município de Vitória da Conquista e os 

impactos desta formação no trabalho com alunos com Deficiência Intelectual, analisemos 

detalhadamente a distribuição do referido curso ofertado pela SMED. 

 

FIGURA 01 – Curso de Formação em AEE no Município de Vitória da Conquista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

O presente Organograma nos impulsiona a questionar se o Curso de Formação em 

AEE concedido pela SMED de Vitória da Conquista, por si só, habilita o professor para atuar 

nas SRM, assim como se o formato como ele foi disponibilizado (carga horária, formadores 

do curso e conteúdo programático) é satisfatório para atender às demandas do AEE. 
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Os programas e ações da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão (SECADI) buscam viabilizar o pleno acesso à escolarização e à 

participação de todos os estudantes, com redução das desigualdades educacionais, equidade e 

respeito às diferenças. Assim, volta-se o programa de formação dos profissionais da Educação 

Especial que tem por objetivo apoiar a formação continuada de professores para atuarem nas 

SRM e em classes comuns do ensino regular, em parceria com Instituições Públicas de 

Educação Superior (IPES). 

Nessa esteira de raciocínio, a SMED de Vitória da Conquista com o intuito de habilitar 

um número significativo de docentes para atuar na SRM da rede municipal de ensino, 

organizou o primeiro Curso de Formação em AAE (folder em Anexo 01), o qual foi 

desassistido de parcerias com Instituições Públicas de Educação Superior: 

 

Porque na época, hoje, se a gente fosse fazer o curso, a gente teria até uma 

equipe maior porque a gente conhece, tem mais acesso com o pessoal da 

UFBA. Se na época a gente já tivesse esse contato [...] com a UFBA, a gente 

teria convidado para participar. (POMBA, 2018). 

 

Houve a necessidade de o município promover o curso, já que a gente ficou 

com essa defasagem do programa, aí o que nós fizemos? Nós fizemos um 

projeto interno e fizemos uma formação de seis meses intensos e 

semipresencial com atividades didáticas e pedagógicas e estudos de caso, do 

plano de atendimento educacional especializado para que pudéssemos 

subsidiar mais esse profissional que estava com esse desejo de ir para a sala 

de recurso. A gente promoveu esse curso na plataforma da Secretaria de 

Educação, mas semipresencial. A gente teve momentos com as pessoas, os 

profissionais que estavam interessados e também tivemos momentos na 

plataforma. (ARARA, 2018). 

 

 A despeito do curso, podemos constatar que diante do elevado número de alunos 

matriculados com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, a 

SMED propôs elaborar sua própria formação, além das oferecidas pelo MEC, de modo a 

tornar a implantação das políticas mais ágeis e, consequentemente, poder contar com 

profissionais capacitados para desenvolver a função do AEE nas SRM. De acordo com Ball 

(2011) “as condições, recursos, histórias e compromissos locais serão diferentes e que a 

realização da política vai, por isso, diferir”. Todavia, a implantação da política inclusiva, 

enquanto Curso de Formação em AEE, não basta a si mesma, é necessário, ainda, oportunizar 

cursos que, de fato, qualifiquem este profissional que venha atuar no AEE. Em verdade, 

vários autores como Antunes; Marin e Glat (2013), Mendes (2009), Milanez e Oliveira (2013) 

vêm tecendo críticas enfáticas no que tange à precária qualificação dos profissionais da 
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educação para lidar com a diversidade, como uma das principais barreiras no êxito do 

processo de inclusão de alunos com necessidades especiais na escola regular, sobretudo, com 

a DI. Nesse âmbito, aflora a necessidade de avaliar as particularidades do Curso de Formação 

em AEE e os possíveis impactos dessa formação no trabalho com os alunos PAEE. 

 De acordo com uma das coordenadoras do Núcleo de Educação Especial (NEE), 

ocorreram dois (02) Cursos de Formação em AEE para os docentes da rede municipal de 

ensino: o primeiro ocorreu entre os anos 2007 e 2009 e foi realizado em parceria com a 

Faculdade de Educação (FACED) da Universidade Federal do Ceará (UFC), na modalidade a 

distância, no âmbito da Universidade Aberta do Brasil (UAB), quando foram formados três 

mil e quatrocentos (3.400) professores-cursistas de todas as regiões do país; e o segundo 

ocorreu no ano de 2015 (Anexo 1), ofertado pela própria SMED e destituído de vínculos com 

Instituições Públicas de Educação Superior, como fora mencionado anteriormente, na 

modalidade semipresencial. A respeito dos cursos, ARARA clarifica que:  

 

O programa de formação continuada pelas Universidades, pelas Instituições 

de Ensino Superior, veio com objetivo de formar os professores para 

atuarem na SRM e o formato desse novo curso [o curso ofertado pela SMED 

em 2015] vem com esse propósito, mas ele não te dá a total condição para. 

Ele vem para complementar aquele conhecimento que o profissional já tem. 

(ARARA, 2018). 

 

  E complementa ainda que: 

 

Esta formação por si só, não dá a condição total para o indivíduo atuar na 

sala de recursos porque existem especificidades nas Salas de Recursos que 

em um momento pontual não daria só essa condição. Então, ela não te dá 

essa condição técnica para esse atendimento, ela veio para complementar, 

mas ela não te dar esse suporte técnico para atuar. E essas formações, essa 

carga horária das formações feitas pelas universidades federais, naquele 

momento, existia uma compactuação do Ministério da Educação com 

algumas Instituições de Ensino Superior, inclusive eu fiz essa formação pela 

Universidade Federal do Ceará, enquanto Especialização que teve no Brasil 

inteiro e, por essa política a formação dá mais condição técnica e de 

conhecimentos para a atuação do que essa formação continuada promovida 

agora. (ARARA, 2018). 

 

Por esses comentários, é possível notar que ao comparar os dois (02) Cursos de 

Formação em AEE, Arara (2018) presta críticas enérgicas ao segundo curso, aquele ofertado 

pela SMED em 2015, assegurando que essa formação não conferiu condições técnicas para o 

professor atuar no AEE, ao enfatizar que “[...] ele não te dá a total condição para. Ele vem 

para complementar aquele conhecimento que o profissional já tem”. Ademais, ratifica que o 
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primeiro curso (cometido pela Universidade Federal do Ceará) proporcionou maior 

embasamento teórico, preparando de maneira mais adequada esse profissional.  

Diante desses pensamentos, é plausível firmar que o objetivo do curso em “habilitar 

professores para atuarem na SRM da rede municipal de ensino”, sob a ótica da supracitada 

coordenadora, não fora alcançado. A respeito disso, Pomba (Psicóloga do NEE e uma das 

organizadoras do curso realizado pela SMED) contradiz ao depoimento cedido por Arara ao 

declarar que: 

 

A intenção do município era formar essas pessoas para atuarem nas SRM e 

já conseguimos. Já temos professores formados para atuarem. [...] O objetivo 

do curso foi contemplado que era capacitar. Não temos previsão para ofertar 

um curso igual novamente. (ARARA, 2018). 

 

 A disparidade dos depoimentos vem desvelando a fragilidade do processo formativo 

dos/das docentes que atuam ou pretendem atuar no AEE das escolas municipais de Vitória da 

Conquista. Os indícios apontam para uma formação inconsistente, superficial e até mesmo 

contraditória, considerando as finalidades pretendidas pelo curso, ora declarado como uma 

suplementação de conhecimentos já adquiridos pelos profissionais da Educação Especial, ora 

citado como uma capacitação que veio para suprir o déficit das SRM. Os estudos de Antunes, 

Marin e Glat (2013) vêm mostrando que, apesar de estar bem constituída e fomentada como 

política pública, a inclusão escolar de discentes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades não está inteiramente assegurada, especialmente se 

levarmos em conta a garantia de aprendizagem para todos, como salientam Glat e Blanco 

(2011, p. 20): 

 

Indiscutivelmente, uma das principais barreiras para a transformação da 

política de Educação Inclusiva em práticas pedagógicas efetivas, conforme 

discutido por diversos autores é a precariedade da formação dos professores 

e dos demais agentes educacionais para lidar com alunos com significativos 

problemas cognitivos, psicomotores, emocionais e /ou sensoriais. (Grifo 

nosso). 

 

 Nessas circunstâncias, fica evidente que todos os agentes educacionais devem estar 

envolvidos e preparados para a inclusão desses alunos, ainda que não ocupem o cargo de 

professor. Por esse postulado, Pomba (2018) admite que, muitas vezes, o cuidador assume a 

função do professor na sala regular ao ter que elaborar as atividades pedagógicas para serem 

trabalhadas com os discentes com deficiência, ainda que não apresente formação sólida para 

tal: 
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Muitas vezes, assim, o aluno autista tem direito ao Cuidador e, muitas vezes, 

quem fica encarregado de trabalhar as questões pedagógicas com esse aluno 

é o cuidador, sendo que essa não é a função dele. É lógico que ele vai estar lá 

ajudando a criança a desenvolver as atividades manuais, pegar no lápis, essas 

coisas, mas ele não tem essa formação de montar o material pedagógico [...]. 

E se a gente for olhar as atribuições do cuidador, ele não tem essa função; a 

função das questões pedagógicas é do professor, inclusive o professor ganha 

10% de incentivo quando ele tem algum aluno com deficiência para ele 

trabalhar em cima das dificuldades desses alunos. Montar um material 

diferente, uma tarefa diferente, e é difícil. Tem alguns professores que fazem 

e outros que não fazem. E não tem como a gente monitorar isso porque são 

muitos. (POMBA, 2018). 

 

 Desse modo, é imprescindível a promoção de movimentos formativos para além do 

educador responsável pela sala regular ou de recursos, de modo a conceber uma educação 

voltada para a diversidade, sobretudo, para aqueles oriundos do ensino especial. Outro aspecto 

que merece atenção é a nomenclatura “cuidador”, utilizada para qualificar os auxiliares de 

classes que prestam assistência aos alunos com deficiência na sala regular. A expressão 

denota a ideia de que esses profissionais não têm outra função a não ser a de “cuidar”, 

perpetuando estereótipos de que esses alunos são frágeis, necessitando, consequentemente, da 

eterna vigilância. Não podemos olvidar, também, que o fato do docente obter 10% de ganho a 

mais no seu salário (no município de Vitória da Conquista), ao receber uma criança com 

deficiência em sua sala, não exime a responsabilidade da SMED em acompanhar e assistir 

esse educador diante dos desafios da inclusão. Acerca disso, Antunes, Marin e Glat (2013, p. 

89) asseveram que, 

 

[...] se o processo de inclusão não vier acompanhado de suportes 

pedagógicos adequados para o aluno e a devida orientação ao professor [...] e 

se os professores continuarem trabalhando isoladamente, não alcançaremos 

uma inclusão que garanta aprendizagens efetivas a todos os alunos. 

 

 Retomando as discussões do Curso de Formação em AEE no município de Vitória da 

Conquista, é pertinente lembrar que a partir das declarações de Pomba e Andorinha (2018), o 

Curso de Formação em AEE em Vitória da Conquista
23

 foi ofertado em conformidade com a 

PEEPEI, no qual foram trabalhados os conteúdos referentes ao Atendimento Educacional 

Especializado subdividido em seis (06) módulos (Histórico e Marco Político-legais da 

Educação Especial; AEE em Deficiência Intelectual; Deficiência Física; Deficiência Auditiva; 
                                                           
23

 Como o Curso de Formação em AEE foi ofertado no ano de 2015 na modalidade semipresencial através de 

uma plataforma, não foi possível realizar o acesso desse curso, uma vez que a plataforma já não se encontra 

disponível no site da SMED.  
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Deficiência Visual; e Transtornos Globais do Desenvolvimento), assim proferidos nos 

pospositivos depoimentos: 

Como o material é muito bom porque é o material do próprio MEC, a gente 

deu mais suporte na questão em como fazer o plano, criar o plano de 

Atendimento Educacional Especializado [...]. Inclusive a gente 

disponibilizou além do material do MEC, outros arquivos de artigos e outras 

fontes para estudos opcionais, caso a pessoa se interessasse. (POMBA, 

2018). 

 
Primeiro a gente começou com as políticas públicas, trabalhando o universo 

que reza a Educação Especial: o que a lei traz; que mecanismo é esse; quem 

é atendido nessa sala; como é o termo que se usa e essas questões todas. A 

temática sobre as deficiências veio trabalhando de forma específica, por 

módulo, eu não sei se era de 30 horas cada. A gente discutia a questão da 

cegueira e da baixa visão, que são diferentes, a surdez e a deficiência 

auditiva, e depois os transtornos. Eu sei que direcionou para essas partes 

específicas, por pessoas com deficiência, então os módulos foram nesse 

sentido. (ANDORINHA, 2018). 

 

Nas palavras da Psicóloga, o material teórico disposto na plataforma da Secretaria de 

Educação foi cedido pelo próprio MEC e que por essa razão, o suporte destinado às 

professoras se voltou, quase que exclusivamente para a orientação do plano de Atendimento 

Educacional Especializado. Em contrapartida, é sabido que diante de uma carga horária tão 

ínfima (30 horas para cada módulo, totalizando 180 horas de curso), os conhecimentos 

essenciais para o desenvolvimento do trabalho das docentes na SRM ficam comprometidos, 

produzindo o que Veiga e Viana (2012) intitulam de habilitação aligeirada. Constatamos, 

ainda, que em nenhum momento fora citado (quer seja via folder ou por depoimentos das 

entrevistadas) discussões teóricas e práticas referentes às altas habilidades/superdotação, 

contrapondo, desse modo, o discurso incansável de estar em consonância com as Diretrizes 

legais instituídas para o AEE, onde se lê: 

 

Art. 4º - Para fins destas Diretrizes, considera-se público-alvo do AEE:  

I – Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo prazo 

de natureza física, intelectual, mental ou sensorial.  

II – Alunos com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que 

apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, 

comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias 

motoras. Incluem-se nessa definição alunos com autismo clássico, síndrome 

de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância 

(psicoses) e transtornos invasivos sem outra especificação.  

III – Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que apresentam 

um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento 

humano, isoladas ou combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, artes e 

criatividade. (BRASIL, 2009, destaque nosso). 

 



90 
 

Nessa toada, além da execução do planejamento, da seleção de atividades e da 

avaliação do aproveitamento dos alunos, que é premissa básica para os planos de 

Atendimento Educacional Especializado, cabe à qualificação docente responsável que almeje 

atender a todos os perfis das Salas de Recursos Multifuncionais, visto que “o sucesso da 

inclusão depende do preparo dos professores que atendem na educação brasileira”.  (SILVA, 

2014, p. 40). 

 Ao questionarmos a professora Andorinha (única participante do Curso de Formação 

em AEE e atuante na SRM) sobre a importância da realização desse curso em sua prática com 

os alunos com Deficiência Intelectual, a mesma cedeu os seguintes pareceres: 

 

O curso foi semipresencial, mas assim, é saber também aproveitar esses 

momentos. Então, como eu já tinha meu objetivo eu ficava ligada, anotava 

aquilo que eu achava bem relevante [...]. Eu atendo essa aluna com DI e o 

curso ajudou. O curso foi trazendo várias referências também, porque aí já 

entra outra questão, meninas que são da área, que têm experiência, que estão 

no núcleo há muito tempo ou que estão chegando, mas, querendo ou não, 

dentro de uma rede desse tamanho, que é municipal, têm bagagem, têm 

experiência. E vão trazendo isso para a gente, então você vai se espelhando 

naquilo para você encontrar seu caminho, também. (ANDORINHA, 2018). 

 

[...] talvez se tivesse alguma coisa que eu pudesse mudar, porque a gente fala 

do semipresencial e existe a coisa da troca, mas, será que se a gente pudesse 

estar mais em grupo junto, agora é complicado porque você já vem de uma 

carga horária de trabalho, e já ia para o curso, se deslocava [...]. Eu não sei 

mudar. Voltar talvez o tempo de discutir mais as experiências em grupo com 

quem não participou porque já estava na sala multifuncional; elas já têm uma 

bagagem, pensa aí? Tenho colegas que já estão há 08 anos! Acho que talvez 

isso, essa de dividir mais as experiências, eu não sei [...]. Acho que 

pessoalmente porque a gente não teve esses momentos. (ANDORINHA, 

2018). 

 

 Para a professora em estudo, o Curso de Formação em AEE foi proveitoso para o 

desenvolvimento de suas atividades pedagógicas por apresentar discussões relevantes na área 

da Educação Especial em breves encontros presenciais, porém, não menos significativos, haja 

vista as trocas dos saberes adquiridos pelas docentes já atuantes nas Salas de Recursos 

Multifuncionais. Através dessas palavras podemos depreender que os processos coletivos 

entre as professoras, desencadeados pela formação continuada, são momentos de grande valia, 

pois “permitem a todos e a cada um se envolver e se comprometer com o avanço da 

aprendizagem e com a transformação da escola e do sistema de ensino” (PLACCO, 2010, p. 

02). Ainda que o docente seja considerado um sujeito protagonista e responsável por criar-se e 
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recriar-se conscientemente como profissional da educação, não se pode olvidar a importância 

desses processos, no que concerne à reflexão e ao estudo da natureza do fazer pedagógico. 

 Outrossim, ao indicar como muito importante estes encontros, Andorinha (2018) 

ressalta a perspectiva formativa proposta por Tardif (2014) de valoração aos saberes e 

experienciais adquiridos na prática. O tempo de atuação do professor “oito anos”, 

principalmente com um público tão específico, é fundamental para o processo de ensinagem 

dos alunos com DI, porque através das experiências, da “bagagem”, que o professor consegue 

mobilizar e reunir os conhecimentos adquiridos, podendo, dessa maneira, intervir com mais 

clareza e coerência dentro das Salas de Recursos Multifuncionais. Tardif (2014, p. 53) 

explica: 

 

[...] a experiência provoca um efeito de retomada crítica (retroalimentação) 

dos saberes adquiridos antes ou fora da prática profissional. Ela filtra e 

seleciona outros saberes, permitindo assim aos professores reverem seus 

saberes, julgá-los e avaliá-los e, portanto, objetivar um saber formado de 

todos os saberes retraduzidos e submetidos ao processo de validação 

constituído pela prática cotidiana.  

 

 Nota-se, portanto, que os docentes compartilham os seus saberes na tentativa de 

contribuírem com os seus colegas; há, então, a necessidade da divisão e socialização dos 

conhecimentos em função das adversidades da Educação Especial. Contudo, fica evidente, no 

discurso de Andorinha (2018) que a modalidade semipresencial do curso dificultou o diálogo 

entre as professoras e que, embora valorize a formação reflexiva, não a obtém por meio do 

sistema de ensino (SILVA, 2014). Ademais, pensar na formação é pensar também, nas 

possíveis mudanças do que está posto, é buscar novas orientações que melhorem as ações dos 

docentes. Acerca disso, Arroyo (1999, p. 145) afirma: 

 

Faz parte do pensar tradicional que a qualificação dos profissionais se 

coloque como um pré-requisito e uma precondição à implantação de 

mudanças na escola. Daí a pergunta que sempre nos é feita: quanto tempo 

demoramos na preparação para a intervenção? Faz parte de nossa tradição. 

Se pretendemos introduzir uma nova prática, nova metodologia, um novo 

currículo ou uma nova organização escolar, a primeira questão a colocarmos 

seria quem vai dar conta das inovações e como preparar, capacitar os 

professores para as novas tarefas.  

 

O nosso ponto de vista, aproxima-se da classificação de que a formação, por si só, não 

é suficiente para convergir a situação atual da Educação Inclusiva. Não basta, apenas, 

quantificar e carregar demasiadamente os currículos com números elevados de formações. É 
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preciso apresentar ações que venham intervir efetivamente na prática pedagógica do 

professor, assim, afirma Nóvoa (1995, p. 13-15): 

A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou 

de técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as 

práticas e de (re) construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso 

é tão importante investir a pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência. 

[...] O diálogo entre os professores é fundamental para consolidar saberes 

emergentes da prática profissional. Mas a criação de redes colectivas de 

trabalho constitui, também, um factor decisivo de socialização profissional e 

de afirmação de valores próprios da profissão docente. (NÓVOA, 1995, 

p.13-15). 

 

Nessa perspectiva, entendemos que os saberes docentes embasam a prática 

pedagógica, e que por esse motivo o diálogo entre as professoras deve ser valorizado para a 

consolidação desses saberes e para a emancipação e formação dos indivíduos. Ressaltamos, 

também, que os momentos destinados à formação continuada para as docentes que atuam nas 

SRM, cuja temática se traduz em DI, são quase que inexistentes como demonstra o Gráfico a 

seguir: 

 

GRÁFICO 10 – Momentos destinados à formação continuada sobre a Deficiência Intelectual nas 

escolas municipais com AEE, em Vitória da Conquista 

 Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
 

No tocante, podemos constatar que a maioria das docentes relatou não dispor de 

momentos formativos nas escolas onde trabalham para discutirem a temática Deficiência 

Intelectual. Para Di Giorgi (2010, p. 15) os momentos formativos devem ser vislumbrados 

como “processos constantes do aprender a profissão de professor, não como mero resultado 

de uma aquisição acumulativa de informações, mas como um trabalho de seleção, 
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organização e interpretação da informação”.  Nesse entendimento, é imprescindível que as 

escolas proporcionem momentos de formação, seja nas Atividades Complementares (AC), 

fazendo o uso da presença de mediadores, ou seja, pela oferta de cursos fora da Unidade 

Escolar. Na concepção de Dorneles (2001 apud SANTOS, 2017, p. 112),  

 

[...] a escola tem, entre as suas funções, a de oferecer uma ambiência para a 

administração das diferenças, que é de grande responsabilidade do gestor 

escolar, criando e oportunizando os momentos e encontros de formação para 

se elaborar uma consciência social, refletir as diferenças e oportunizar 

formações em serviço. 

 

Diante do exposto, nota-se que houve um movimento por parte da Secretaria 

Municipal de Educação na direção de formar professores para atuarem nas SRM em Vitória 

da Conquista, entretanto, o fato de propor e executar um Curso de Formação em AEE como 

uma ação cumpridora das políticas públicas inclusivas não significa corresponder com as 

variantes do processo de aprendizagem do professor em um universo tão complexo como é o 

Atendimento Educacional Especializado. Nessas circunstâncias, o Sistema Nacional de 

Formação Continuada de Professores (BRASIL, 2003) afirma que “uma política nacional de 

valorização, formação inicial e continuada dos profissionais da educação precisa ser 

implantada urgentemente”, contudo, “podemos dizer que para atender as normativas, surgem 

modismos que muitas vezes não trazem a real preocupação com o conhecimento dos 

professores”, conforme reportamos anteriormente (SANTOS, 2017, p. 99). No próximo, 

subtítulo, buscamos analisar os desafios enfrentados pelas docentes do AEE para atenderem 

os alunos com DI, assim como, as suas percepções acerca dessa deficiência. 

 

4.3 O Atendimento Educacional Especializado e os desafios para a inclusão de alunos 

com Deficiência Intelectual 

  

Dentre os achados da investigação, observamos que a busca pela inclusão nas escolas 

municipais de Vitória da Conquista/BA, vem acontecendo gradativamente, porém, muitos são 

os desafios, alguns relacionados à falta de condições de implantação das Salas de Recursos 

Multifuncionais, devido a insuficiência de professores, já que os mesmos estão lotados nas 

salas comuns, ainda que tenham realizado o Curso de Formação em AEE, e outros 

relacionados à carência de apoio técnico e material didático, espaço físico inadequado, bem 

como, ao número expressivo de estudantes com deficiência física, intelectual, surdez, 
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cegueira, baixa visão, surdocegueira, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, matriculados nas SRM. 

Com relação ao número de alunos público-alvo da Educação Especial, identificamos 

que cada professor atende em média de 26 a 35 alunos por SRM, conforme descrito no gráfico 

abaixo: 

GRÁFICO 11 – Número de alunos matriculados por SRM nas escolas municipais de Vitória da 

Conquista/BA 

 
Fonte: Dados da pesquisadora, 2018. 

 

Por esse postulado, Pomba (2018) adverte que as Salas de Recursos Multifuncionais 

estão, em sua grande parte, superlotadas e alerta que muitos desses estudantes estão 

desassistidos do AEE: 

 

Esse ano [2018] mesmo, tivemos muitos alunos novos que queriam entrar 

nas SRM e não teve vaga, porque a professora também não dá conta de 

atender a todos que querem. Por exemplo, a Frei Serafim que é uma escola 

grande, a professora da sala de recursos de lá, ela já atende quase cinquenta 

(50) alunos. Pensa, aí? E você sabe que o atendimento é individualizado. Eu 

não sei como ela se vira, mas ela faz uma manobra que ela consegue atender. 

(POMBA, 2018). 

 

Nessa esteira de raciocínio, é possível depreender que a política de inclusão, no 

município de Vitória da Conquista, ainda não consegue assegurar o direito básico dos 

discentes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de 

frequentarem as SRM, conforme especificado no Art. 10, Inciso II, na Resolução CNE/CEB 

nº 4/2009: “O projeto pedagógico da escola de ensino regular deve institucionalizar a oferta 

do AEE prevendo na sua organização: [...] II – matrícula no AEE de alunos matriculados no 

ensino regular da própria escola ou de outra escola”. Isso significa dizer que, quando não for 

De 11 a 20 alunos

De 21 a 30 alunos

De 31 a 40 alunos

De 41 a 50 alunos
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possível a matrícula do aluno na SRM da própria escola, seja pela inexistência do AEE, ou 

seja, pela superlotação do espaço, é devido a esse aluno a oferta do atendimento em outra 

escola ou instituição especializada, no turno inverso da escolarização, não sendo substitutivo 

às classes comuns. Entretanto, muitas professoras, nas palavras de Pomba (2018), estão tendo 

que “se virar” para garantirem a oferta do AEE à educandos que necessitam de serviços 

pedagógicos especializados, sendo “auxiliadores no processo de apropriação, construção e 

produção de conhecimentos” (ANTUNES; MARIN; GLAT, 2013, p. 91). Acerca disso, 

Calopsita (2018) declara que embora deseje atender a todos, não consegue absorver a 

demanda do AEE: 

 
Eu gostaria de atender as escolas circunvizinhas, mas não dou conta, não há 

como [...]. É uma quantidade muito grande de alunos para pouco 

profissional. Então não adianta eu matricular um aluno ou até mesmo aqui na 

escola, e o menino vai estar aqui na escola, mas ele não vai poder ser 

assistido, então o ideal é que todos que estão matriculados sejam assistidos. 

(CALOPSITA, 2018). 

 

Nessas circunstâncias, chama-nos atenção os possíveis impactos face à qualidade do 

trabalho realizado no AEE em meio ao elevado número de alunos por SRM. Os dados 

quantitativos revelam que mais de 66% das participantes interpeladas, consideram essa 

relação relevante (Quantidade X Qualidade), atribuindo razões, tais quais: 

 

QUADRO 10 – Pontos de vistas das docentes sobre a quantidade excessiva de alunos na Sala de 

Recurso Multifuncional 

Docentes Percepções das docentes 

Margarida A maioria dos alunos que frequenta as Salas de 

Recursos necessita de um atendimento 

individualizado, atenção e maior dedicação do 

professor, portanto, um número elevado de alunos, 

com certeza, diminuiria a qualidade do atendimento. 

Jasmim Muitos alunos comprometem a qualidade do 

trabalho. 

Rosa O número elevado de alunos compromete o 

atendimento por conta da falta de material 

pedagógico e orientação profissional. 

Violeta A demanda em grande quantidade deixa a desejar o 

acompanhamento com os colegas docentes e às 

vezes com a família dos mesmos. 

Orquídea O que impacta é a falta de formação para o 

professor, a falta de equipamentos, a ausência da 

família (projetos/parcerias). O ideal é que tenha 

SRM em todas as escolas. 

Hortência Não declarou sua percepção. 

Fonte: Dados da pesquisadora, 2018. 
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 Diante dessas declarações é possível depreender que, concomitante aos estudos de 

Pintoco (2017, p. 160) a relação adequada entre o número de alunos e professor é importante 

para o desenvolvimento das atividades pedagógicas nas SRM, uma vez que,  

 

[...] o aluno necessita de toda a atenção do professor e o excesso de alunos 

em sala impossibilita o professor de utilizar suas técnicas de modo 

satisfatório, a fim de que seja possível orientar seus alunos no processo de 

ensino-aprendizagem e realizar uma avaliação fundamentada. Assim, um 

número razoável de alunos em sala de aula possibilita que a qualidade da 

aprendizagem aumente, possibilitando orientação, acompanhamento, 

avaliação contínua, planejamento diversificado flexível, atenção 

individualizada a alunos com dificuldades de aprendizagem, inclusão de 

alunos com necessidades especiais, relação professor-aluno favorável ao 

desenvolvimento da aula, e menos tempo gasto com indisciplina gerando 

maior disponibilidade de tempo para o processo de ensino-aprendizagem. 

Portanto, excesso de alunos por turma pode gerar um aprendizado 

ineficiente. 

 

 Ademais, não podemos olvidar que o professor do AEE possua um rol de atribuições 

extenso, requerendo, desse modo, desdobramentos do fazer pedagógico que atenda a todos, 

em um curto período de tempo, conforme disserta Calopsita (2018):  

 

Estou com aluna matriculada aqui que eu ainda não consegui chegar junto da 

menina porque tem uma quantidade muito grande de alunos e pouco 

profissional. Então o que eu faço? Hoje, mesmo, ainda estou fechando um 

relatório com as mães, é um trabalho que requer uma entrevista familiar 

investigativa, depois vem um trabalho com o professor da sala regular, com 

a direção, com a coordenação e requer muita investigação, aí vem parte da 

área médica que eu tenho que ler e pesquisar, junção do caso, construção do 

plano educacional individualizado. Tem alunos que eu dou mais atenção de 

acordo com a necessidade, tem outros que eu dou menos atenção, tem outros 

que eu observo de longe porque a gente não dá conta, eu gostaria mesmo de 

atender, mas eu não dou conta. (CALOPSITA, 2018). 

 

Contudo, nas palavras de Orquídea (2018), a redução do número de estudantes pode 

não apresentar resultados significativos se não forem aplicadas medidas como, investimentos 

na “formação de professores e de equipamentos”, “participação da família” e abertura de 

“SRM em todas as escolas”. Nesse sentido, é necessário compreendermos que o processo de 

inclusão, dos estudantes com deficiência intelectual, é um processo complexo e requer um 

conjunto de fatores que a escola ainda não dá conta de assimilar. Segundo Menezes (2015, p. 

278), “as condições educacionais se mantêm desiguais para aos estudantes com deficiência 

[...] visto que, esses alunos não têm o acesso aos recursos e apoios de que necessitam, para 

estudarem em condições de igualdade em relação aos seus colegas”. Por conseguinte, educar 
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para uma sociedade inclusiva pressupõe interpretar toda uma complexa realidade que busque 

“desde a preparação dos ambientes, levando em consideração a infraestrutura e os recursos 

pedagógicos como também a preparação de profissionais fora e dentro dos cursos para atender 

a demanda”. (Ibid., p. 286). 

A saber, do quantitativo de discentes com deficiência intelectual podemos verificar 

que de todas as deficiências atendidas nas SRM, a DI é a que possui maior representatividade, 

assim distribuída na Tabela a seguir: 

 

TABELA 02 – Distribuição de alunos com DI nas SRM nas escolas municipais de Vitória da 

Conquista/BA 

ESCOLAS NÚMERO DE ALUNOS COM DI 

Escola Municipal José Rodrigues do Prado 26 

Escola Municipal Mário Batista 06 

Escola Municipal Maria Rogaciana da Silva 8 

Escola Municipal Padre Aguiar 20 

Escola Municipal Juíz Doutor Antônio Helder Thomaz 08 

Centro Municipal de Educação Paulo Freire 03 

Escola Municipal Euclides da Cunha  13 

Escola Municipal Zulema Cotrim Não informou 

TOTAL 81 

Fonte: Dados da pesquisadora, 2018. 

 

Ao nos depararmos com a Deficiência Intelectual em todas as escolas pesquisadas, 

urge compreender que estamos nos referindo a processos bastante complexos no que tange a atuação 

do docente da SRM, principalmente,  

 

[...] porque o que “falta” não é mensurável a ponto de qualificar a 

intervenção. Que prótese vamos usar? Não dá para perguntar isso [...]. Há 

questões básicas que em outras deficiências estão postas: há Braille, Libras, 

Orientação e Mobilidade, inúmeras e variadas próteses, implantes, 

Comunicação Alternativa e Ampliada. Mas o que pode ser pensado quando 

se trata de Deficiência Intelectual? Para a deficiência intelectual poderíamos 

falar em próteses cognitivas? (BRAUN; MARIN, 2011, p. 97). 

 

 Por esse comentário, enfatizamos que “as barreiras da deficiência mental diferem das 

barreiras encontradas nas demais deficiências. Trata-se de barreiras referentes à maneira de 

lidar com o saber em geral, fato que reflete preponderantemente na construção do 

conhecimento escolar” (BATISTA; MANTOAN, 2007, p. 22). Nesse sentido, o AEE deve 
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respeitar o tempo do aluno com DI, privilegiar o desenvolvimento e a superação de seus 

limites intelectuais. O foco consiste em saber como o deficiente reage/responde às 

dificuldades advindas dessa insuficiência e como o seu organismo se reestrutura para 

compensar ou supercompensar as áreas ou funções afetadas, assim como sugerem as 

professoras Violeta e Orquídea (2018): 

 

A Pessoa com Deficiência Intelectual tem um tempo bem diferenciado dos 

demais na assimilação de conteúdos a elas oferecidas. Mas, no entanto, são 

capazes de adquirir conhecimento e socialização. Os limites e barreiras são 

inúmeros, porém, podem ser superados. (VIOLETA, 2018). 

 

Acredito que há muita cientificidade ainda a ser descortinada e o meu 

conhecimento ainda é raso. O que vejo são conceitos importantes, porém, 

inacabados. Ainda estamos presos a CID
24

 e não ao potencial da pessoa com 

DI. (ORQUÍDEA, 2018). 

 

Nessa perspectiva, Vygotsky (1997) salienta a importância de não priorizar a 

deficiência, mas procurar meios para „superação‟ da criança com necessidades especiais. Para 

o pesquisador russo, a criança com deficiência não é “menos desenvolvida”, contudo é uma 

criança que se “desenvolve de forma diferente”. O fio condutor da concepção Vygotskyana 

consiste na importância do outro, no valor do social e em seu esforço para compreensão dos 

estudos cognitivos com base na ação mediadora, na exploração das técnicas de compensação 

através dos sentidos que estão intactos. Não obstante, a psicologia Histórico-Cultural não 

desconsidera que o fator biológico exista, contudo, propõe a transposição desta barreira 

através de intervenções pedagógicas que promovam o desenvolvimento de suas capacidades 

como um todo, de modo que esses indivíduos possam pensar e agir de forma consciente 

diante dos desafios impostos pela sociedade. Conquanto, muitos educadores das SRM, ao 

serem interpelados sobre as suas concepções acerca da DI, apresentam opiniões ligadas ao 

viés clínico/biológico, assim especificadas no Quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 A Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID) é um catálogo publicado 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que tem por objetivo criar uma codificação padrão para as doenças. 

Fonte: https://blog.iclinic.com.br/o-que-e-cid-10/. Acesso em: 29 dez. 2018. 
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QUADRO 11 – Percepções das Professoras sobre a Deficiência Intelectual 

 

Professoras Concepções sobre a Deficiência Intelectual 

Margarida É um transtorno de desenvolvimento, um atraso cognitivo. 

Jasmim São limitações de áreas como: comunicação, desenvolvimento 

cognitivo, habilidades sociais, raciocínio lógico, e, em alguns 

casos, autonomia que compromete o intelecto. 

Hortência Uma limitação em algumas áreas do desenvolvimento e dentre 

elas destaco a aprendizagem escolar que no geral demonstra muita 

dificuldade. 

Rosa Entendo como uma dificuldade de organizar o pensamento, 

raciocínio sem lógica, falta de percepção e memória, dificuldade 

de concentração. 

Fonte: Dados da pesquisadora, 2018. 

  

Dessa forma, constatamos que, embora as docentes possuam relativa clareza sobre as 

implicações da DI para o desenvolvimento e aprendizagem desse alunado, não é possível 

defini-la apenas por parâmetros biológicos, “visto que o sentido para qualquer uma das 

condições humanas é impregnado nas relações entre os homens com sua história e tempo” 

(PLETSCH; OLIVEIRA, 2013, p. 64). A respeito disso, Vygotsky (1997, p. 134) salienta que: 

 

Para la educación del niño mentalmente retrasado es importante conocer 

cómo se desarrolla, no es importante la insuficiencia en sí, la carencia, el 

déficit, el defecto en sí, sino la reacción que nace en la personalidad del niño, 

durante el proceso de desarrollo, en respuesta a la dificultad con la que 

tropieza y que deriva de esa insuficiencia. El niño mentralmente retrasado no 

está constituido sólo de defectos y carencias, su organismo se reestructura 

como un todo único. Su personalidad va siendo equilibrada como un todo, va 

siendo compensada por los procesos de desarrollo del niño
25

.  
 

Diante dessas breves considerações, é oportuno esclarecer que essa dificuldade 

apresentada pela maioria das professoras quanto à conceituação e compreensão da DI, com 

base no rótulo que é dado ao aluno, limita as intervenções pedagógicas no Atendimento 

Educacional Especializado por priorizar a deficiência, perdendo de vista o próprio aluno e o 

seu potencial para a aprendizagem. (MILANEZ; OLIVEIRA, 2013).  

Com relação aos itens “Preparo profissional para o AEE de alunos com DI” e 

“Contribuições do trabalho desenvolvido na SRM para a inclusão dos discentes com DI”, os 

resultados revelam que 100% das professoras se sentem preparadas para atenderem aos 

                                                           
25

 “Para a educação da criança com atraso mental é importante saber como ela se desenvolve, não é importante a 

insuficiência em si mesma, a falta, o déficit, o próprio defeito, mas a reação que nasce na personalidade da 

criança, durante o processo de desenvolvimento, em resposta à dificuldade com que tropeça e que deriva dessa 

insuficiência. A criança mentalmente atrasada não é constituída apenas de defeitos e deficiências, o organismo é 

reestruturado como um todo único. Sua personalidade está sendo equilibrada como um todo, está sendo 

compensada pelos processos de desenvolvimento da criança”. (Tradução nossa). 
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estudantes com DI, assim como acreditam que esse trabalho repercute positivamente, no 

processo de inclusão, conforme observamos nos trechos que seguem: 

 

Sim, porém cada aluno traz desafios diários que necessitam de saberes 

nossos para serem resolvidos. Portanto, estudar a DI é uma constância no 

nosso dia a dia e “estar preparado” é uma metáfora. (ORQUÍDEA, 2018). 

Na medida do possível, sim. Cada aluno é um desafio diferente. Quase todos 

têm outras deficiências associadas, cada caso é um. (JASMIM, 2018). 

 

Eu sinto que estou preparada, no entanto, acredito que é sempre bom buscar 

novas formas de ensinar. (MARGARIDA, 2018). 

 

Sim, embora ainda tenha algumas dificuldades. (ROSA, 2018). 

 

Sim, mas preciso estar sempre pesquisando, estudando se possível uma pós 

na modalidade presencial sobre a DI. (HORTÊNCIA, 2018). 

 

 Percebemos que as professoras se sentem seguras para desenvolverem um bom 

trabalho nas SRM, conquanto, relatam que os desafios para atenderem aos alunos com DI são 

constantes, visto que suas demandas não são as mesmas, como afirma Marchesi (2004, p. 38): 

 

Os alunos são diferentes em seus ritmos de aprendizagem e em seus modos 

pessoais de enfrentar o processo educacional e a construção de seus 

conhecimentos. A atenção às diferenças individuais educativas faz parte 

também de todas as estratégias educativas que se assentam no respeito à 

individualidade de cada aluno. 

 

Ademais, Hortência, Margarida e Orquídea (2018) advertem que estão em contínuo 

processo de preparação. Para as professoras, a formação é permanente e representa momentos 

reflexivos sobre a prática, afinal, “É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que 

se pode melhorar a próxima prática” (FREIRE, 1996, p. 39).  Nessa senda, quanto mais nos 

reconhecemos e percebemos os nossos atos enquanto educadores, mais nos tornamos capazes 

de mudar, de promover, assim como explicita Calopsita (2018) ao mencionar o trabalho que é 

realizado em sua escola em prol da inclusão:  

 

A gente trabalha tanto com aluno da Educação Especial, como os ditos 

normais. A gente faz um trabalho com o respeito, então basta respeitar [...] 

as diferenças [...]. Então, o trabalho [...] molda a criança da Educação 

Especial como a que está por fora, que se diz normal. É um trabalho que 

envolve todos; ganha quem convive com as diferenças. (CALOPSITA, 

2018). 

 

Corroborando com a premissa de que a inclusão se faz mediante ao pleno acesso à 
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escolarização e à participação de todos os estudantes, com redução das desigualdades 

educacionais, com equidade e respeito às diferenças (BRASIL, 2008), entende-se que 

Calopsita (2018) tem dedicado esforços para a inclusão dos alunos com Deficiência 

Intelectual na sua escola. Por outro lado, cumprir o direito desses alunos, apenas no sentido 

oficial, ao mencionar as palavras “basta respeitar”, não denota inclusão. Para Denari (2008, 

p. 35), o êxito da inclusão escolar “requer esforços que necessariamente demandam olhares 

diversos, questionamento a certos paradigmas relacionados à maneira de conceber a 

deficiência e entender os processos de ensino e aprendizagem” com vistas à sua superação. 

Além do mais, os desafios da inclusão estão postos a toda a sociedade, e são muitos, de várias 

ordens, assim como mostra o Gráfico abaixo: 

 

    GRÁFICO 12 – Percepções das professoras sobre os desafios para o AEE de alunos com DI 

 
   
  Fonte: Dados da pesquisadora, 2018. 

 

Eis no Gráfico as principais dificuldades extraídas das representações das professoras 

para a devida atuação na Sala de Recursos, que no entendimento desta análise, podem ser 

agrupadas em três ordens: 

 Organizacional/Estrutural: Espaço físico inadequado e falta equipamentos e 

materiais didáticos e pedagógicos; 

 Profissional: Desmotivação acerca das formações iniciais e continuadas, 

inexistência de núcleos de pesquisas na área da Educação Especial e a falta de colaboração e 

Baixa frequência do aluno na

SRM

Formação continuada do

professor

Proximidade entre SMED e

SRM

Implantação de núcleos de

pesquisa e apoio às SRMs

Apoio e orientação social à

família

Falta de material pedagógico e

espaço físico inadequado
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apoio da SMED; 

 Relacionadas aos alunos: Baixa frequência destes; falta de acompanhamento dos 

pais, necessitando, dessa forma, do apoio e orientação social à família. 

Todavia, destacam-se na maioria das representações as questões de ordem estrutural e 

profissional. De acordo com a professora Calopsita (2018), os recursos das SRM são 

disponibilizados pelo MEC, no entanto, muitas vezes, faz-se necessária a construção do 

material alternativo para trabalhar com os discentes com Deficiência Intelectual: 

 

O recurso vem, chega na escola e vem do MEC [...] e a gente também se 

torna garimpeiro [...]; a gente cria e constrói o material para o aluno, você 

vai construir todo dia, porque todo dia há uma necessidade. (CALOPSITA, 

2018). 

 

E complementa que:  

 

O material que se utiliza, para trabalhar com as crianças da Educação 

Especial, é específico, tem que ter a comodidade com a deficiência, então o 

que a gente faz? [...] Quando a gente vai montar a sala de recurso, a gente 

precisa saber qual o material que é servível para que o aluno possa aprender, 

o que você vai utilizar. Não adianta construir um material por construir, você 

constrói um material pela necessidade de cada um, tem material que a gente 

sabe que é da necessidade do aluno, que vai trabalhar e não consegue, aí o 

material vai ficar encostado até um dia poder servir pra outro. 

(CALOPSITA, 2018). 

 

 Nessa seara, o uso de materiais adaptados é feito de maneira natural, de acordo com as 

necessidades dos educandos. Eles são utilizados como um suporte experimental, facilitador do 

processo ensino-aprendizagem, sempre que um saber estiver sendo construído. Em 

conformidade com isso, Sant‟Ana (2005, p. 227) assegura que: 

 

O sucesso da intervenção do professor depende de mudanças nas práticas 

pedagógicas, da adoção de novos conceitos e estratégias, adaptação ou (re) 

construção de currículos, uso de novas técnicas e recursos específicos para o 

uso com esses estudantes, novas formas de avaliação, entre outras mudanças 

e implementações. 

 

Nessa ótica, não desprezando os equipamentos e materiais das Salas de Recursos, é na 

atuação do professor que encontraremos o maior impacto para a aprendizagem do aluno. E, 

diante de tantas demandadas do contexto, “o professor precisa estar preparado para atuar de 

maneira eficaz e eficiente no seu cotidiano, ajustando-se à diversidade de situações que lhes 
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são pertinentes e, ao mesmo tempo, impostas” (SANTOS, 2017, p. 22). Assim, desempenhará 

melhor as suas atividades, possibilitando o crescimento da comunidade em que está inserido. 

Segundo Freire (1996, p. 117):  

 

A formação dos professores e das professoras devia insistir na constituição 

deste saber necessário e que me faz certo desta coisa óbvia, que é a 

importância inegável que tem sobre nós o contorno ecológico, social e 

econômico em que vivemos. E ao saber teórico desta influência teríamos que 

juntar o saber teórico-prático da realidade concreta em que os professores 

trabalham.  

 

Em relação à atuação na SRM, não há dúvidas de que a formação é condição 

indispensável para uma prática crítica, capaz de realizar mudanças exitosas na vida das 

docentes, dos alunos e da sociedade, em geral (SANTOS, 2017). É por meio da formação que 

podemos conferir a verdadeira inclusão nas escolas, visto que a falta de conhecimentos pode 

se configurar como um entrave na garantia dos direitos de uma educação de qualidade 

prevista nas legislações vigentes do país.  

Os resultados indicam que a formação inicial das professoras subsidia, ainda que de 

forma abrangente, o trabalho desenvolvido na Educação Especial e que a formação 

continuada, até então, se apresenta tímida diante das demandas dos alunos com diversas 

deficiências. A pesquisa apontou, também, que muitas Salas de Recursos não estão 

funcionando por falta de professor, dado que vários profissionais foram capacitados, mas se 

encontram alocados nas salas comuns do ensino. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De tudo ficam três coisas: A certeza de que estamos começando... A certeza 

de que é possível continuar... A certeza de que seremos interrompidos antes 

de terminar. Portanto devemos: Fazer da interrupção um caminho novo... 

Da queda um passo da dança... Do medo uma escada... Do sonho uma 

ponte... Da procura... Um encontro. (SABINO, 1981, p. 54). 

 

A presente Dissertação nasceu das nossas inquietações, das dúvidas e dos anseios 

sobre a Formação Docente para o Atendimento Educacional Especializado (AEE) e foi 

direcionada pela seguinte indagação: De que forma o percurso formativo dos professores que 

atuam nas Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) no município de Vitória da Conquista 

tem auxiliado no trabalho com alunos com Deficiência Intelectual (DI), na perspectiva da 

Educação Inclusiva? A partir deste questionamento, e com o intuito de subsidiar a questão 

fundante, objetivamos identificar a formação inicial e continuada das docentes que atuam nas 

Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) nas escolas municipais de Vitória da Conquista; 

conhecer como estas professoras têm se preparado para o exercício da docência com alunos 

com DI; bem como, apontar os desafios que estas docentes encontram para realizar o AEE. 

A preocupação com a formação docente para o AEE se justifica, pois os espaços das 

SRM estão repletos de particularidades que geram muitos questionamentos e dúvidas para o 

ensino de alunos com diversas deficiências (intelectual, física, auditiva, visual), transtornos 

globais do desenvolvimento e superdotação. Nesse sentido, constatamos que o processo 

formativo é considerado de grande valia para as docentes, visto que estas têm a consciência da 

necessidade de estudar os diversos temas que englobam o Atendimento Educacional 

Especializado. Todavia, sugerem que as Salas de Recursos Multifuncionais não estão 

preparadas, no sentido profissional, para atenderem as diversas deficiências em um espaço 

denominado como “multi”, ainda que com um único profissional. 

 No que cerne à formação inicial, verificamos que todas as docentes são licenciadas e 

julgam o conhecimento basilar necessário para o desenvolvimento das atividades com alunos 

com DI, seja pela associação dos conhecimentos teóricos e práticos, pela qualificação e 

preparação para o exercício da docência ou por subsidiar e instruir as ações pedagógicas. 

Conquanto, a formação inicial deixa sempre um déficit na formação do docente e, em se 

tratando da Educação Especial, esse déficit é relativamente preocupante, pois a maioria dos 

cursos de licenciatura trata as peculiaridades desse público de forma superficial e aligeirada.  

Para mais, percebemos ainda, que as formações continuadas estão divididas entre as 

profissionais que não se especializaram em todas as áreas para atenderem ao público alvo da 
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Educação Especial, em particular, no âmbito da DI. Assim, é imprescindível que as escolas 

em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação (SMED) articulem momentos 

formativos, uma vez que pensar na formação é pensar também, nas possíveis mudanças do 

que está posto, é buscar novas orientações que melhorem as ações dos docentes. Entretanto, 

conforme apresentamos nas análises, as docentes relataram que não dispõem de encontros 

coletivos entre as professoras, impossibilitando a partilha e socialização dos conhecimentos e 

saberes em função das adversidades do ensino especial. 

No que diz respeito ao Curso de Formação em AEE, averiguamos que, apesar da 

iniciativa louvável da SMED em propor um Curso para capacitar os professores da rede, e, 

consequentemente, ampliar a oferta do Atendimento Educacional Especializado no município 

em prol da inclusão, o Curso culminou para uma formação inconsistente, superficial e até 

mesmo contraditória, considerando as finalidades pretendidas pela SMED, ora declarada 

como uma suplementação de conhecimentos já adquiridos pelos profissionais da Educação 

Especial, ora citada como uma capacitação que veio para suprir a escassez da SRM. Por ouro 

lado, destacamos que transcorridos três (03) anos do Curso, nos deparamos até o presente 

momento, com salas superlotadas, mesmo após a formação de novos professores para 

atenderem aos mil e vinte quatro (1.024) alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades, matriculados na rede municipal.  

Aliados a estes fatores, os dados da realidade da inclusão em Vitória da Conquista 

revelam que o acesso ao AEE dos discentes com DI, apesar de crescente, ainda é limitado. 

Várias foram as dificuldades relatadas pelas docentes do AEE. Essas dificuldades passam pela 

formação, porém, estão também apresentadas nas condições de trabalho que inviabilizam a 

prática condizente com a esperada para os discursos de educação de qualidade. Percebemos 

que as professoras se sentem seguras para desenvolverem um bom trabalho nas SRM, 

contudo, relatam que os desafios para atenderem aos alunos com DI são constantes e de várias 

ordens, como: Organizacional/Estrutural (espaço físico inadequado e falta de equipamentos e 

materiais didáticos e pedagógicos); Profissional (desmotivação acerca das formações iniciais 

e continuadas, inexistência de núcleos de pesquisas na área da Educação Especial e a falta de 

colaboração e apoio da SMED); Relacionadas aos alunos (baixa frequência destes; falta de 

acompanhamento dos pais, necessitando, dessa forma, do apoio e orientação social à família).  

Diante dessas breves considerações, é oportuno esclarecer que o estudo se mostrou 

relevante na medida em que delineou um panorama geral das formações das professoras das 

SRM das escolas municipais de Vitória da Conquista, além de proporcionar reflexões e 

aprendizados durante a pesquisa. Muitos foram os anseios e desejos sobre a formação 
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docente, o qual se encontra em amplo processo de discussão nacional e aperfeiçoamento, na 

dimensão em que essa temática será direcionada e conduzida em outros instantes e lugares 

pelas contribuições de muitos pesquisadores. 
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APÊNDICE A 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB  

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PPG 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED 
 

 
 

AUTORIZAÇÃO PARA COLETA DE DADOS 

 

 

Eu, _________________________________, ocupante do cargo de____________ do (a) 

___________________, AUTORIZO a coleta de dados do Projeto de Pesquisa “Formação 

Docente, Salas de Recursos Multifuncionais e Deficiência Intelectual: a realidade da rede 

municipal de ensino de Vitória da Conquista/BA” após aprovação do referido projeto pelo 

CEP/UESB. 

O Projeto é de autoria da pesquisadora Daiane Santana Teixeira, mestranda do 

Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGed), da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia (UESB). 

 

Vitória da Conquista, 07 de novembro de 2017.  

 

ASSINATURA:____________________________________________ 

 

CARIMBO: 
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APÊNDICE B 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB  

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PPG 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED 
 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS 

 

 

Eu, _____________________________________, CPF nº_______________, RG nº 

_________________, depois de conhecer e entender os objetivos, os procedimentos 

metodológicos, os riscos e os benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da 

necessidade do uso da imagem e do depoimento especificados no Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente termo, o pesquisadora Daiane 

Santana Teixeira, autora do Projeto de Pesquisa intitulado “Formação Docente, Salas de 

Recursos Multifuncionais e Deficiência Intelectual: a realidade da rede municipal de ensino 

de Vitória da Conquista/BA”, a realizar as fotos que se façam necessárias e colher o meu 

depoimento por meio de gravação de áudio sem quaisquer ônus financeiros para nenhuma das 

partes. 

Autorizo também, a utilização, pelo pesquisador, das fotos e dos depoimentos para 

fins científicos e de estudo (produção de artigos, produção de vídeos, livros e slides), 

obedecendo ao que está previsto nas Leis que resguardam os direitos das crianças, 

adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, como o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), Lei nº 8.069/ 1990, Estatuto do Idoso, Lei n° 10.741/2003 e o Decreto nº 3.298/1999 

que estabelece a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 

alterado pelo Decreto nº 5.296/2004. 

 

Vitória da Conquista, BA, _____________________. 

 

 

________________________________________________________ 

Participante da Pesquisa 

 

 

_______________________________________________________ 

Daiane Santana Teixeira 

Pesquisadora responsável pelo projeto 
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APÊNDICE C 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB  

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PPG 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED 
 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO 

 

 

Eu, Daiane Santana Teixeira, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação 

(PPGed), da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Campus de Vitória da 

Conquista, na área de concentração em Educação, pesquisadora responsável pelo Projeto de 

Pesquisa intitulado “Formação Docente, Salas de Recursos Multifuncionais e Deficiência 

Intelectual: a realidade da rede municipal de ensino de Vitória da Conquista/BA” 

comprometo-me a cumprir, em todas as fases da pesquisa, as normas da Resolução nº 

466/2012, do Conselho Nacional de Saúde, que estabelece as Diretrizes e Normas 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. 

 

Vitória da Conquista, Bahia, ______________________. 

 

 

___________________________________________________________ 
Daiane Santana Teixeira 

Mestranda do Programa de Pós-graduação em Educação (PPGed) 

Mestrado Acadêmico em Educação  

Área de concentração: Educação 

Linha de Pesquisa 2: Currículos e Práticas Educacionais 

Orientadora: Profª. Drª. Denise Aparecida Brito Barreto 
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APÊNDICE D 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB  

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PPG 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Atende à Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, que define 

as Diretrizes e Normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos 

 

 

Título do Projeto: Formação Docente, Salas de Recursos Multifuncionais e Deficiência 

Intelectual: a realidade da rede municipal de ensino de Vitória da Conquista/BA  

Pesquisadora responsável: Daiane Santana Teixeira 

Orientadora: Profª. Drª. Denise Aparecida Brito Barreto 

 

Prezado (a) Senhor (a) 

Eu sou Daiane Santana Teixeira, aluna do Mestrado Acadêmico em Educação, do 

Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGed), da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia (UESB) e estou realizando, juntamente com a pesquisadora Profª. Drª. Denise Aparecida 

Brito Barreto, o Projeto de Pesquisa intitulado “Formação Docente, Salas de Recursos 

Multifuncionais e Deficiência Intelectual: a realidade da rede municipal de ensino de Vitória 

da Conquista/BA”. 

Os objetivos geral e específicos desse Projeto são: Analisar o percurso formativo dos 

professores que atuam nas Salas de Recursos Multifuncionais (SRMs) do município de 

Vitória da Conquista e os impactos desta formação no trabalho com alunos com Deficiência 

Intelectual na perspectiva da educação inclusiva; Identificar a formação inicial e continuada 

dos docentes que atuam nas Salas de Recursos Multifuncionais (SRMs) do Ensino 

Fundamental I nas escolas municipais de Vitória da Conquista; Conhecer como estes 

professores têm se preparado para o exercício da docência com alunos com Deficiência 

Intelectual nas Salas de Recursos Multifuncionais; Avaliar o processo de implementação do 

Curso de Formação em Atendimento Educacional Especializado (AEE) no município de 

Vitória da Conquista e os impactos desta formação no trabalho com alunos com Deficiência 

Intelectual; Apontar as dificuldades que estes docentes encontram para atender a alunos com 

Deficiência Intelectual nas SRMs. 

Essa pesquisa se mostra relevante para o campo científico ao contribuir na área da 

Ciência e da Educação Inclusiva com a produção de novos conhecimentos, e no campo social, 

por investigar a formação dos docentes que atuam como mediadores nos processos do ensino 

e da aprendizagem para alunos com Deficiência Intelectual.  

No desenvolvimento da pesquisa serão utilizados os seguintes instrumentos: entrevistas 

semiestruturadas, gravações em áudio, questionário, observações e diário de aula.  
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Assim, venho convidá-lo a participar desta pesquisa, lembrando que sua participação é 

voluntária e consistirá em participar de encontros objetivando a apresentação do Projeto, 

estudo e ajustes dos instrumentos da pesquisa. Em alguns momentos, as visitas às escolas 

serão registradas por meio de gravações em áudio.  

Os riscos, desconfortos ou constrangimentos apresentados pela pesquisa são mínimos, 

mas, se isso ocorrer, o (a) Senhor (a) poderá solicitar o seu afastamento ou deixar de 

participar de alguma das etapas ou de todo o Projeto, pois a sua participação nesta pesquisa 

não é obrigatória e seu consentimento pode ser retirado em qualquer momento se isso lhe for 

mais conveniente. Esta pesquisa também não implica em gastos financeiros para o (a) Senhor 

(a) e nem qualquer forma de ressarcimento ou indenização financeira por sua participação. 

Os resultados desta pesquisa serão publicados na Dissertação do Mestrado e em 

Revistas especializadas. As gravações em áudio, além da transcrição em papel ou via 

formulário online, serão arquivados pelos pesquisadores por cinco (05) anos. O (A) Senhor (a) 

poderá solicitar esclarecimentos antes, durante e depois da sua participação na pesquisa. 

Quaisquer esclarecimentos podem ser obtidos com a pesquisadora Daiane Santana Teixeira, 

por meio do e-mail daiane2010@hotmail.com, ou por telefone (77) 99165-3412, com a 

orientadora, Profª. Drª. Denise Aparecida Brito Barreto, pelo e-mail deniseabrito@gmail.com, 

ou pelo contato (77) 98829-3605, e também, no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia que autorizou a realização desta pesquisa, 

através do e-mail cepuesb.jq@gmail.com ou do telefone (73) 3528-9727 ou ainda no seguinte 

endereço: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Comitê de Ética em Pesquisa 

da UESB (CEP/UESB), Módulo Administrativo, Sala do CEP/UESB, Rua José Moreira 

Sobrinho, s/n, Jequiezinho, Jequié – BA, CEP 45.206-510.  

Se o (a) Senhor (a) aceitar o convite e concordar em participar desta pesquisa, 

precisará assinar este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em duas vias: uma via 

ficará com o participante e a outra sob a guarda da pesquisadora e arquivada por cinco (05) 

anos. 

Desde já agradeço sua atenção e colaboração com a pesquisa!  

 

 

Vitória da Conquista - BA, _______________________. 

 

 

_______________________________________________________ 

Participante da pesquisa 

 

 
 

__________________________________________________ 

Daiane Santana Teixeira 
Pesquisadora responsável pelo Projeto 

Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGed) 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) 
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APÊNDICE E 

 

QUESTIONÁRIO PARA OS PROFESSORES QUE ATUAM NAS SALAS DE 

RECURSOS MULTIFUNCIONAIS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA 

CONQUISTA/BA 

Escola: 

Data: 

 

1. Faixa Etária: 

(      ) entre 18 e 20 anos (      ) entre 36 e 40 anos 

(      ) entre 21 e 25 anos (      ) entre 41 e 45 anos 

(      ) entre 26 e 30 anos (      ) entre 46 e 50 anos 

(      ) entre 31 e 35 anos (      ) entre 51 e 60 anos 

 

2. Há quanto tempo você trabalha na Sala de Recurso Multifuncional (SRM)? 

(    ) Menos de 1 ano (    ) 4 a 6 anos 

(    ) 1 a 3 anos (    ) Mais de 7 anos 

 

3. Há quanto tempo a sua escola oferece o Atendimento Educacional Especializado (AEE)? 

(    ) Menos de 1 ano (    ) 4 a 6 anos 

(    ) 1 a 3 anos (    ) Mais de 7 anos 

 

4. Por que você escolheu atuar na Sala de Recurso Multifuncional (SRM)? 

(      ) Vocação 

(      ) Atração salarial 

(      ) Facilidade de emprego 

(      ) Falta de opção 

(      ) Outro motivo – Qual? 

___________________________________ 

 

5. Você mudaria de profissão, se pudesse? 

(      ) Sim (      ) Não 

 

6. Caso a resposta anterior seja afirmativa, aponte os possíveis motivos: 

(      ) Melhoria salarial (      ) Menor carga de trabalho 



122 
 

(      ) Menos desgaste emocional 

(      ) Não me sinto preparada para atuar 

na Sala de Recurso Multifuncional. 

(      ) Outro – Qual? 

__________________________________ 

 

7. Em qual área você é licenciado? (Caso possua mais de uma licenciatura marcar todas). 

 

8. Você considera que a sua licenciatura ajudou e/ou ajuda na sua prática docente com alunos 

com Deficiência Intelectual? Explicar caso a resposta seja positiva. 

(      ) Sim (      ) Não 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9. Você possui Especialização em Educação Especial? 

(      ) Sim (      ) Não 

 

10. Qual/quais outra/outras formação/formações você cursou? 

___________________________________________________________________________ 

 

11. Você considera importante a/as formação/formações cursada/cursadas no 

desenvolvimento do seu trabalho na Sala de Recurso Multifuncional (SRM)?  

(      ) Sim (      ) Não 

 

12. Em 2015 a Secretaria Municipal de Educação ofereceu o Curso de Formação em 

Atendimento Educacional Especializado (AEE). Você participou deste curso?  

(      ) Sim (      ) Não 

 

 Caso a resposta anterior seja negativa, pular às questões 13, 14, 15, 16 e 17. 

 

13. O que a levou a realizar este curso? 

(     ) Receber o certificado (     ) Aprimorar os meus conhecimentos na área. 

(      ) Pedagogia (      ) Geografia 

(      ) História (      ) Matemática 

(      ) Letras (      ) outra(s)_______________________ 
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(     ) Carga horária longa (     ) Outro(s) motivo(s): 

14. Qual/quais o/os conhecimento/conhecimentos (conteúdos ou temas) foram trabalhados no 

Curso de Formação em Atendimento Educacional Especializado?  

(      ) Libras (      ) Transtorno do Espectro Autista - TEA  

(      ) Braille (      ) Aspectos legais da Educação 

Especial/Inclusiva 

(      ) Deficiência Intelectual (      ) Altas habilidades/superdotação 

(      ) Outro(s): 

 

15. O tema Deficiência Intelectual foi trabalhado neste curso? 

(      ) Não. 

(      ) Sim, de maneira superficial. 

(      ) Sim, de forma satisfatória. 

 

16. Você acredita que esta formação contribuiu/contribui no trabalho que desenvolve? Por 

quê? 

(      ) Sim (      ) Não 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

17. Como você considera o Curso de Formação em Atendimento Educacional Especializado 

(AEE) realizado pela SMED? 

(      ) Péssimo  (      ) Bom 

(      ) Ruim (      ) Ótimo 

(      ) Regular  

 

18. Na escola onde você atua há momentos destinados para a formação continuada que 

contemple o tema Deficiência Intelectual? 

(      ) Não. 

(      ) Sim. Qual a periodicidade? 

 

19. Quantos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação você atende na Sala de Recurso Multifuncional (SRM)? 
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20. Você acredita que o número elevado de atendimento de alunos impacta na qualidade do 

trabalho realizado na Sala de Recurso Multifuncional (SRM)? Justifique. 

(      ) Sim (      ) Não 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

22. Quantos alunos com Deficiência Intelectual (DI) você atende na Sala de Recurso 

Multifuncional (SRM)?______________________________________________________ 

 

23. Todos os alunos com Deficiência Intelectual atendidos na Sala de Recurso Multifuncional 

estão matriculados na própria escola que você trabalha ou você possui alunos oriundos de 

outras escolas? 

(      ) Sim (      ) Não. Quantos?_________________ 

 

24. Na sua escola possuem alunos com Deficiência Intelectual que frequentam as salas 

comuns e não frequentam a Sala de Recurso Multifuncional?  

(      ) Sim. Quantos?_________________ (      ) Não.  

 

25. Você se sente preparada para atender os alunos com Deficiência Intelectual? Justifique. 

(      ) Sim (      ) Não.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

26. Você acredita que o trabalho desenvolvido na Sala de Recurso Multifuncional contribui 

para a inclusão dos alunos com Deficiência Intelectual na sua escola? 

(      ) Sim (      ) Não. 

 

27. Qual a sua concepção sobre a Deficiência Intelectual (DI)? 

(      ) De 5 a 10 alunos (      ) De 31 a 40 alunos 

(      ) De 11 a 20 alunos (      ) De 41 a 50 alunos 

(      ) De 21 a 30 alunos (      ) Mais de 50 alunos 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

28. Quais dificuldades você considera serem as maiores para atender os alunos com 

Deficiência Intelectual na Sala de Recurso Multifuncional?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE F 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM AS PROFESSORAS DAS SALAS DE 

RECURSOS MULTIFUNCIONAIS 

 

Município: ___________________ Escola: ___________________________________  

Nome do Professor (a) do AEE:_____________________________________________ 

 

1) Idade: __________ 

2) Há quanto tempo você trabalha na SRM? 

3) Por que você escolheu atuar na Sala de Recurso Multifuncional (SRM)? 

4) Você mudaria de profissão, se pudesse? Por quê? 

5) Qual é a sua formação inicial?  

6) Qual a sua concepção sobre a Deficiência Intelectual? 

7) Você considera que a sua licenciatura ajudou e/ou ajuda na sua prática docente com alunos 

com DI?  

8) Em que área você possui Pós-Graduação? 

9) Qual/quais outra/outras formação/formações você cursou? 

10)Você considera importante a/as  formação/formações cursada/cursadas no 

desenvolvimento do seu trabalho na SRM?  

11) Em 2015 a Secretaria Municipal de Educação ofereceu o Curso de Formação em 

Atendimento Educacional Especializado – AEE. O que a levou a realizar este curso? 

12) O Curso Formação em AEE foi ofertado em qual modalidade (a distância, presencial ou 

semipresencial)? 

13) Quais os conhecimento (conteúdos ou temas) trabalhados no Curso de Formação em 

AEE? 

14) De que forma o tema DI foi trabalhado neste curso?  

15) Você acredita que esta formação contribuiu/contribui no trabalho que desenvolve?  

16) Como você considera o Curso de formação em AEE realizado pela SMED? 

17) Que tipo de formação você considera necessária para a atuação nas Salas de Recursos 

Multifuncionais?  

18) Na escola onde você atua há momentos destinados para a formação continuada que 

contemple o tema de inclusão de alunos com DI? 
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19) Há quanto tempo a sua escola oferece o Atendimento Educacional Especializado (AEE)? 

20) Quantos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação são atendidos em sua escola? Destes, quantos apresentam a DI? 

21) Todos os alunos atendidos na SRM estão matriculados na própria escola ou você possui 

alunos oriundos de outras escolas? 

22) Na sua escola possuem alunos com Deficiência Intelectual que frequentam as salas 

comuns e não frequentam a SRM?  

23) Como funciona o Atendimento Educacional Especializado na sua escola? 

24) Quais são as maiores dificuldades para atender alunos com DI  na SRM?  

25) Você se sente preparada para atender alunos com DI ? 

26) Existem materiais adequados para estimulação do desenvolvimento dos alunos com DI na 

SRM onde você trabalha? 

27) Você acredita que o trabalho desenvolvido na SRM contribui para a inclusão dos alunos 

com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação na 

escola? 
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APÊNDICE G 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM A COORDENADORA DO NÚCLEO DE 

INCLUSÃO 

 

1) Qual a sua formação? 

2) Há quanto tempo atua como Coordenadora do Núcleo de Inclusão? 

3) Quando foram implantadas as primeiras Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) no 

município de Vitória da Conquista? 

4) Atualmente quantas SRM estão funcionando na rede municipal de ensino? E quantos 

professores atuam nessas salas? 

5) A rede municipal de ensino atende quantos alunos com deficiência, transtornos globais de 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação? Quantos possuem a DI? 

6) De que forma os alunos com DI, que frequentam as SRM, foram diagnosticados? 

7) Quais são os requisitos necessários para atuar como docente da SRM?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 

APÊNDICE H 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM A PSICÓLOGA DO NÚCLEO DE INCLUSÃO 

 

1) Os professores que atuam nas SRM receberam alguma capacitação ofertada pelo 

município? Quando o município ofertou a primeira e a última capacitação?  

2) Em qual modalidade foi ofertado o Curso de Formação em AEE? 

3) Qual foi o objetivo deste curso? 

4) De que forma este curso foi organizado, como foram trabalhados os temas abordados neste 

curso?  

5) Quantos professores participaram do Curso de Formação em AEE? Quantos concluíram? 

6) Qual foi a duração e a carga horária deste curso? 

7) Todos os professores que estão atuando nas SRM participaram do Curso de Formação em 

AEE? 

8) Quais critérios foram utilizados para a escolha dos profissionais que ministraram o Curso 

de Formação em AEE? 

9) Qual é a formação dos ministrantes/capacitadores deste curso?  

10) Quantos professores participaram deste curso e já estão atuando nas SRM?  

11) Você considera o número de SRM suficiente para atender todos os alunos? 
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ANEXO 1 – FOLDER DO CURSO EM FORMAÇÃO EM AEE 


