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Resumo 

O presente artigo tem como pretensão refletir sobre a formação do professor do 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) no sentido de compreender as 

implicações de uma formação generalista em contraposição às habilitações ou 

formações em nível de pós-graduação específicas. Para tanto, inicialmente discutimos 

como vem ocorrendo a formação inicial de professores, em seguida tratamos dos 

aspectos legais que dispõem sobre o assunto para, finalmente, refletir sobre a formação 

e as funções atribuídas ao professor do AEE. Para alcançar os objetivos propostos, o 

trabalho consiste numa pesquisa qualitativa de caráter bibliográfico. Consideramos, a 

partir dos estudos, que a formação vigente não é suficiente para o atendimento às 

necessidades e especificidades de desenvolvimento dos alunos público-alvo da 

educação especial. Acreditamos em um modelo que considere o processo de formação 

do professor do AEE a partir da apropriação de conhecimentos referentes à educação 

especial – elaborados ao longo da sua história em processos de formação inicial e 

continuada –, bem como através dos saberes engendrados nos diferentes contextos 

escolares, a partir da sua relação com os outros professores e com os próprios alunos. 

Palavras-chave: formação de professores, atendimento educacional especializado 

(AEE), alunos público-alvo da educação especial. 

 

Abstract 
This article has the intention to reflect on teacher education in special classes (ESA) in 

order to understand the implications of a general education as opposed to education or 

training at postgraduate level specific. To do so, as it has initially discussed the initial 

training of teachers, then take care of the legal questions on the subject have to finally 

reflect on the formation and functions assigned to the teacher of the ESA. To achieve 

the proposed objectives, the work consists of a bibliographic nature of qualitative 

research. We believe, based on studies, that existing training is insufficient to meet the 

needs and characteristics of students' development target audience of special education. 

We believe in a model that considers the process of training teachers of the ESA from 

the appropriation of knowledge related to special education - made throughout its 

history in the process of initial and continuing training - as well as through the 

knowledge engendered in different school contexts from its relationship with other 

teachers and the students themselves. 

Keywords: teacher training, specialized educational services (ESA), student audience 

of special education. 
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Introdução 

Muito se tem discutido sobre a formação docente nas últimas décadas em 

decorrência das inúmeras demandas sociais que determinam à escola novas formas de 

organização e de compromisso com a diversidade. 

A Constituição Federal de 1988 define a democratização da educação brasileira, 

além de trazer dispositivos que pretendem erradicar o analfabetismo, universalizar o 

atendimento escolar, melhorar a qualidade do ensino, implementar a formação para o 

trabalho, humanística, científica e tecnológica do pais. Para os alunos portadores
3
 de 

deficiência, a Constituição assegura o atendimento educacional especializado (AEE), 

preferencialmente na rede regular de ensino. 

A formação dos professores que atuam no AEE tem sido uma preocupação 

constante em minha atuação como Coordenadora da Educação Especial na Secretaria 

Municipal da Educação em Rio Claro/SP. A rede municipal de ensino está ampliando a 

oferta do AEE, através da Sala de Recursos Multifuncionais em parceria com o 

Ministério da Educação (MEC) e tem muitas preocupações sobre o profissional que 

assumirá – em caráter efetivo – esse cargo. 

Os documentos legais e de orientação, disponibilizados pelo Ministério da 

Educação, dispõem de forma muito genérica sobre a formação do professor do AEE, 

referindo que pode ser todo professor que está habilitado para a docência e educação 

especial. Ora, habilitado para docência está qualquer profissional que fez licenciatura 

em Pedagogia, Letras, Geografia, Matemática, Biologia, entre outros. Há, portanto que 

se refletir quanto a isso, visto que se faz necessário uma formação complementar, não 

especificada em nenhum documento norteador da educação especial. Portanto, alguns 

questionamentos decorrem dessa preocupação, pois não sabemos em que nível, de que 

forma e onde tais professores recebem uma formação que possibilite sua atuação na 

educação especial. 

Sendo assim, o presente estudo pretendeu refletir sobre a formação do professor 

do AEE no sentido de compreender as implicações de uma formação inicial generalista 

em contraposição às habilitações ou formações em nível de pós-graduação específicas. 

Para tanto, inicialmente discutimos como vem ocorrendo a formação inicial de 

professores, em seguida tratamos dos aspectos legais que dispõem sobre o assunto para, 

finalmente, refletir sobre a formação e funções do professor do AEE. 

                                                 
3
 Termo utilizado no momento; atualmente, não utilizamos mais a nomenclatura portador. 
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Para alcançar os objetivos propostos, o trabalho se desenvolveu a partir de uma 

pesquisa qualitativa de caráter bibliográfico. 

 

Formação de professores 

A contemporaneidade emaranhada nos avanços tecnológicos, na informação 

“relâmpago” e nas mudanças deste século XXI, nos conduz a polêmica do papel da 

escola e do professor na atualidade. Do mesmo modo, o modelo de formação do 

professor é questionado, visto que o atual se torna obsoleto em decorrência das 

mudanças ocorridas no campo educacional. 

 

Acreditamos ser de extrema relevância preparar o professor para os novos 

desafios da educação. A promoção de uma postura reflexiva e crítica, por 

meio da apropriação de conhecimentos, proporcionará a esse profissional 

condições de se posicionar e atuar com responsabilidade e autonomia, 

reivindicando uma educação que respeite os ideais de uma sociedade justa e 

democrática. (FACION, 2009: 166) 

 

Em decorrência da incompatibilidade entre a necessidade formativa do professor 

e a realidade com a qual ele se depara no contexto escolar, inúmeras críticas têm sido 

levantadas envolvendo a formação de professores. Entre as décadas de 30 e 60 o 

professor, de acordo com os ideais liberais e o método tradicional, acreditava na 

existência de um “aluno ideal”. Os conteúdos deveriam ser ensinados a este aluno, cujo 

modelo havia sido retirado da classe média-alta e de uma condição familiar estável. 

Aqueles que não conseguissem aprender seriam 'naturalmente' excluídos da escola. 

Atualmente, ainda muitos professores acreditam nesse estereótipo. 

Todavia, vivemos um tempo de valorização da diversidade humana e isso 

requer, emergencialmente, outras formas de ensinar; inclusive de ensinar a ensinar. 

 

Para que isso transcorra com coerência e sabedoria, é necessário que haja 

uma redefinição do papel da escola e, conseqüentemente, dos professores e 

dos demais agentes educativos. Estes precisam estar devidamente preparados 

para assumir novos valores profissionais que abranjam, além de uma prática 

diferenciada, um conhecimento pedagógico, científico e cultural 

transformador, voltado às características individuais dos seus alunos. 

(FACION, 2009: 168) 

 

Para reverter o atual quadro da educação escolar, uma possibilidade é investir 

nos cursos de formação continuada. 
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A preocupação volta-se para os professores já formados e que estão nas salas 

de aula. Aqui, apontamos, como alternativa, sua formação continuada em 

serviço: os professores, organizados em grupos de estudo, por componente 

curricular, buscam estudar, de conteúdo em conteúdo, o contexto, as 

situações, os problemas que originaram os conteúdos e as suas significações 

em contextos, situações e problemas reais para alunos reais. 

(HENGENMÜHLE, 2007: 105)  

  

Nós, professores, buscamos em cursos de formação continuada ultrapassar 

formações iniciais deficitárias bem como dar continuidade ao processo formativo. 

Porém, observamos que uma grande parte dos professores esquiva-se de uma ação de 

formação, o que nos remete a refletir sobre quais seriam os empecilhos para a 

continuidade nos estudos. 

Certamente, muitos são os motivos da não-participação de professores em cursos 

de formação. O maior deles talvez se encontre na dificuldade que representa voltar a 

estudar (tempo, gastos, cansaço e outros). Mencionamos também o obstáculo que 

representa a reflexão do processo de ensino e a exposição das dificuldades da formação 

inicial. 

Nesse sentido, refletimos sobre a importância dos programas de formação 

continuada e sobre a concepção acerca do professor e da ação docente. Assim como 

existem diferentes concepções sobre os professores, os programas de formação dos 

mesmos, também estão impregnados de diferentes concepções. Nesse sentido, dois 

aspectos importantes podem ser ressaltados: a necessidade de se conceber a formação 

como um continum e a reflexão na ação. 

A necessidade de conceber a formação de professores como um continum reside 

na preocupação em manter alguns princípios éticos, didáticos e pedagógicos comuns, 

independentemente do nível de formação do professor. Todavia, a formação e o 

aperfeiçoamento profissional devem ocorrer num processo evolutivo e contínuo em que 

haja valorização de aspectos contextuais, organizativos e orientados para a mudança 

almejada para a educação. 

 

A formação continuada é uma exigência para os tempos atuais. Desse modo, 

pode-se afirmar que a formação docente acontece num continuum, iniciada 

com a escolarização básica, que depois se complementa nos cursos de 

formação inicial, com instrumentalização do professor para agir na prática 

social, para atuar no mercado de trabalho; continua ao longo da carreira do 

professor pela reflexão constante sobre a prática, continuidade dos estudos 

em cursos, programas e projetos. (ROMANOWSKI, 2007: 138) 
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Os cursos de formação de professores devem, portanto, incluir o 

desenvolvimento de destrezas ou habilidades e competências no sentido que Perrenoud 

(2000) e Nóvoa (2007) apregoam. De acordo com Nóvoa (2007), são elas: destrezas 

empíricas: capacidade de diagnóstico em sala de aula e escola como um todo; destrezas 

analíticas: análise de dados compilados e construção de teoria; destrezas avaliativas: 

emissão de juízos sobre as conseqüências educativas dos projetos; destrezas 

estratégicas: planejamento da ação, antecipação da ação, seguida de análise; destrezas 

práticas: relação entre análise e prática, fins e meios; destrezas de comunicação: 

comunicação e partilha de idéias com seus pares. 

Ou seja, “os programas de formação continuada precisam incluir saberes 

científicos, críticos, didáticos, relacionais, saber-fazer pedagógico e de gestão” 

(ROMANOWSKI, 2007: 131). 

Todavia, não podemos nos esquecer de que os professores são influenciados por 

suas concepções de ensino e, por isso, é necessário conhecê-las. Além das concepções, 

faz-se emergencial conhecer as necessidades formativas dos professores que expressam 

o conjunto de desejos, problemas, carências e deficiências encontradas pelos professores 

no desenrolar do ensino. O diagnóstico dessas necessidades é uma das principais 

atividades para a formação de professores. 

Em nosso entendimento, um bom programa de formação continuada é aquele 

que permite ao professor refletir sobre sua prática. Entendemos que a reflexão facilita a 

tomada de consciência dos problemas da prática de ensino, pois ela analisa as causas e 

conseqüências da conduta docente, superando os limites didáticos e da própria aula. 

Schön (apud FACION, 2009), na década de 1970, propôs o conceito de reflexão-

na-ação; processo mediante o qual os professores aprendem a partir da análise e 

interpretação da sua própria atividade. 

 

[...] significa analisar as características e os processos da sua própria ação 

durante o acontecimento imprevisto, para poder reutilizá-los em situações 

semelhantes. Dessa forma, quando se possibilita ao professor que faça uso 

das suas próprias situações de ensino para investigação das transformações 

em suas práticas, existe a possibilidade de um novo espaço no qual as teorias 

práticas dos professores (estariam adquirindo) uma legitimidade que lhes é 

negada pelo ponto de vista dominante da ciência aplicada. (FACION, 2009: 

176). 

 

 Schön (apud FACION, 2009), contribui destacando uma característica 

fundamental do ensino: nessa profissão, a prática conduz à criação de um conhecimento 
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específico e ligado à ação. Este só é adquirido através da prática; é um conhecimento 

tácito, pessoal e não sistemático. 

Desde então, o conceito de professor reflexivo vem sendo utilizado, discutido e 

ampliado por pesquisadores, formadores de professores e educadores diversos, para se 

referirem às novas tendências da formação de professores. Dentre eles, de acordo com 

Facion (2009), destacamos Freire e Shor (1986), Zeichner (1997), Nóvoa (1997), Garcia 

(1997), Gómez (1997), Gomes e Lima (2002), Contreras (2002), Perrenoud (2002), 

Pimenta (2002) e Sacristán (2002). 

O ensino reflexivo não é novidade, ou seja, a necessidade de formar professores 

que venham a refletir sobre a sua própria prática, na expectativa de que a reflexão será 

um instrumento de desenvolvimento do pensamento e da ação, sempre existiu. 

De qualquer forma, o que nos parece fundamental é que o professor esteja 

comprometido com sua prática para que haja a reflexão sobre ela. Nóvoa (2007) 

acredita que as experiências mais interessantes de formação contínua acontecem com os 

professores comprometidos que querem evoluir e se juntam com seus colegas para 

refletir sobre o trabalho. 

A formação contínua dos profissionais envolvidos com o processo de inclusão 

de alunos com necessidades educativas especiais prevê o que Nóvoa (2002) chamou de 

uma nova “profissionalidade docente” que contribui para o desenvolvimento 

profissional, bem como repercute na organização escolar. 

 

 

Aspectos legais sobre a formação de professores 

Historicamente, a formação de professores para a educação especial 

acompanhou os paradigmas de atendimento adotados na área. 

 

[...] desde a sua configuração como área de estudo da pedagogia denominada, 

inicialmente, de pedagogia curativa, pedagogia corretiva, pedagogia especial, 

entre outras terminologias, até chegar à denominação atual de ensino ou 

educação especial. (FERNANDES, 2007: 70) 

 

De acordo com Fernandes (2007), a formação de professores de educação 

especial foi elevada ao nível superior por meio das reformas ocorridas no final da 

década de 1960 e início da década de 1970. 
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No Estado de São Paulo, por exemplo, os cursos regulares de formação de 

professores para o ensino especial foram iniciados em 1955, e até 1972, 

foram majoritariamente oferecidos como especialização do curso normal. A 

partir daí a oferta passou também a ser feita em nível superior, sob a forma de 

habilitação específica do curso de Pedagogia, no âmbito das reformas do 

início da década de 1970. (MENDES, 2009: 04) 

 

De acordo com Bueno (1999), o Parecer nº 252/69 dispunha sobre a formação de 

professores para a educação especial como ocorrendo em nível superior, mas, com a 

promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (BRASIL, 

1996) há alteração dessa proposta. O Artigo 59 prevê que o sistema de ensino 

assegurará: 

 

II – professores com especialização adequada em nível médio superior, para 

atendimento especializado, bem como professores de ensino regular 

capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. 

(BRASIL, 1996: 33-34) 

 

A proposta citada, no entendimento de Bueno (1999), pretendeu combinar o 

trabalho do professor regular – com formação generalista, mínimo de conhecimento e 

prática com alunos especiais – com o professor especializado – especialista com 

conhecimento aprofundado e prática sistemática no tocante às necessidades 

educacionais específicas. 

A política de formação de professores assumida na LDB prevê um “novo” 

profissional para atender às demandas da inclusão escolar, instituindo-se a diferenciação 

de duas categorias: professores capacitados e professores especializados. 

Em 2001, a formação de professores para a educação especial no Brasil, de 

acordo com Almeida (apud FERNANDES, 2007), apresentava o seguinte quadro: 

 

Formação inicial em nível médio – professores normalistas com estudos 

adicionais ou aperfeiçoamento em áreas específicas (DA, DM, DV, DF
4
) nos 

cursos de Estudos Adicionais. 

Formação inicial em nível superior – professores habilitados em educação 

especial (para determinadas áreas específicas: DM, DA, DV, DF) nos cursos 

de Pedagogia; professores licenciados somente em educação especial; 

professores especializados em cursos de pós-graduação (especialização lato-

senso), mestrado e doutorado. (FERNANDES, 2007: 72) 

 

O Conselho Nacional de Educação e a Câmara da Educação Básica aprovaram 

em 2001, a Resolução nº 2/2001 que instituiu as Diretrizes Nacionais para a Educação 

                                                 
4
 DA: deficiência auditiva; DM: deficiência mental; DV: deficiência visual; DF: deficiência física 
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Especial na Educação Básica. De acordo com as diretrizes, para atuar na educação 

especial, o Artigo 18 estabeleceu a necessidade de comprovação: 

 

I – formação em cursos de licenciatura em educação especial ou em uma de 

suas áreas, preferencialmente de modo concomitante e associado à 

licenciatura para educação infantil ou para os anos iniciais do ensino 

fundamental; 

II – complementação dos estudos ou pós-graduação em áreas específicas da 

educação especial, posterior à licenciatura nas diferentes áreas do 

conhecimento, para atuação nos anos finais do ensino fundamental e no 

ensino médio. (BRASIL, 2001: 39) 

 

Passados cinco anos, a Resolução nº 1, referente às Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Pedagogia – Licenciatura (BRASIL, 2006), extinguiu as 

habilitações nesse curso, inclusive aquelas responsáveis pela formação dos professores 

de educação especial. Cabe ressaltar que, no Brasil atual, existem duas únicas 

licenciaturas em educação especial: na Universidade Federal de Santa Maria e na 

Universidade Federal de São Carlos. 

A Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva 

(BRASIL, 2008), além de definir o público-alvo da educação especial, especifica a 

formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais 

profissionais da educação para a inclusão escolar. Sendo assim, para atuar na educação 

especial, 

 

[...] o professor 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.  

Esta formação deve contemplar conhecimentos de gestão de sistema 

educacional inclusivo, tendo em vista o desenvolvimento de projetos em 

parceria com outras áreas, visando à acessibilidade arquitetônica, os 

atendimentos de saúde, a promoção de ações de assistência social, trabalho e 

justiça. (BRASIL, 2008: 17-18) 

 

Nesse sentido, o documento afirma a necessidade do professor da educação 

especial ter em sua formação geral conhecimentos da docência e conhecimentos 

específicos relacionados às características do público-alvo da educação especial. 
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Professor do AEE: formação e funções 

Em 2008, impulsionado pelos movimentos da sociedade civil organizada, o 

Ministério da Educação publica a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva que tem por objetivo garantir o acesso, a 

participação, a aprendizagem e a continuidade do ensino; a transversalidade da 

educação infantil até a superior; o atendimento educacional especializado; a formação 

de professores e demais profissionais da educação para a inclusão; a participação da 

família e da comunidade; a acessibilidade; e, a articulação intersetorial na 

implementação das políticas públicas para os alunos definidos como público-alvo da 

educação especial. 

Tal Política define como seu público-alvo os alunos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. De forma mais detalhada, 

a Resolução CNE/CEB nº 4/2009, especifica esse público como: 

 

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 de conhecimento 

humano, isoladas ou combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, artes e 

criatividade. (BRASIL, 2009: 01) 

 

A Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

define o Atendimento Educacional Especializado (AEE) com função complementar 

e/ou suplementar à formação dos alunos, especificando que este serviço tem como 

função “identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que 

eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas 

necessidades específicas” (BRASIL, 2008:15). 

A Resolução CNE/CEB nº 4/2009, institui Diretrizes Operacionais para o 

Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, dispondo no Artigo 3º, 

que a educação especial se realiza em todos os níveis, etapas e modalidades, sendo esse 

atendimento, parte integrante do processo educacional. 

A mesma resolução, no Artigo 1º, estabelece que os sistemas de ensino devem 

matricular os alunos público-alvo da educação especial nas classes comuns do ensino 
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regular e no atendimento educacional especializado (no contraturno e não substitutivo à 

classe comum), ofertado em salas de recursos multifuncionais ou centros de 

atendimento educacional especializado da rede pública ou de instituições comunitárias, 

confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. Tais instituições devem se conveniar 

com a Secretaria da Educação ou órgão equivalente dos Estados, Distrito Federal ou 

Municípios. 

A elaboração e execução do Plano de AEE são de competência dos professores 

que atuam nas salas de recursos multifuncionais em articulação com os demais 

professores do ensino comum, com a participação da família e em interface com os 

demais serviços setoriais, conforme disposto no Art. 9º. O Art. 10º determina que o 

Projeto Político Pedagógico da escola deve institucionalizar a oferta do AEE, prevendo 

na sua organização: 

 

I – salas de recursos multifuncionais: espaço físico, mobiliário, materiais 

didáticos, recursos pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos 

específicos; 

II – matrícula no AEE de alunos matriculados no ensino regular da própria 

escola ou de outra escola; 

III – cronograma de atendimento dos alunos; 

IV – plano do AEE: identificação das necessidades educacionais específicas 

dos alunos, definição dos recursos necessários e das atividades a serem 

desenvolvidas; 

V – professores para o exercício da docência do AEE; 

VI – profissionais da educação: tradutores e intérprete de Língua Brasileira 

de Sinais, guia intérprete e outros que atuem no apoio, principalmente às 

atividades de alimentação, higiene e locomoção; 

VII – redes de apoio no âmbito da atuação profissional, da formação, do 

desenvolvimento da pesquisa, do acesso a recursos, serviços e equipamentos, 

entre outros que maximizem o AEE. (BRASIL, 2009: 02) 

 

Mediante a organização prevista pelas orientações federais, devemos discutir 

sobre as atribuições do professor que atua no AEE a fim de refletir qual seria a 

formação desejada para o desempenho efetivo desse papel. 

As atribuições do professor do AEE, definidas na Nota Técnica SEESP/GAB nº 

11/2010 são bastante extensas e de grande responsabilidade. Dentre essas funções, a 

primeira delas diz respeito ao Plano de AEE. Cabe ao professor: 

 

Elaborar, executar e avaliar o Plano de AEE do aluno, contemplando: a 

identificação das habilidades e necessidades educacionais específicas dos 

alunos; a definição e a organização das estratégias, serviços e recursos 

pedagógicos e de acessibilidade; o tipo de atendimento conforme as 

necessidades educacionais específicas dos alunos; o cronograma do 

atendimento e a carga horária, individual ou em pequenos grupos. (BRASIL, 

2010: 04) 
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Como dito anteriormente, o Artigo 9º da Resolução nº 4 (2009), atribui ao 

professor da sala de recursos multifuncionais ou centros de AEE, a competência de 

elaborar e executar o plano de AEE, em articulação com demais professores do ensino 

regular, com a participação das famílias e em interface com os demais serviços setoriais 

da saúde, da assistência social, dentre outros. 

Além da elaboração, execução e avaliação do plano do AEE, o professor deve 

verificar a funcionalidade e aplicabilidade dos recursos utilizados, tanto na sala de 

recursos quanto na sala comum e demais ambientes da escola. 

Considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo da educação 

especial, o professor do AEE deve produzir materiais didáticos e pedagógicos 

acessíveis, para que esses alunos possam superar os desafios vivenciados no ensino 

comum, tendo em vista os objetivos e as atividades propostas no currículo da turma em 

que o aluno está inserido. 

Para tanto, a articulação com os professores da sala de aula comum e com os 

demais profissionais da escola, se faz fundamental; pois, visa à disponibilização dos 

serviços e recursos e o desenvolvimento de atividades para a participação e 

aprendizagem dos alunos nas atividades escolares. 

Nesse sentido, cabe ao professor do AEE, orientar os demais professores e as 

famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno de 

forma a ampliar suas habilidades, promovendo sua autonomia e participação. 

De acordo com Mendes (2009), a Política antes de definir os tipos de atividades 

a serem desenvolvidas no AEE, especifica primeiro aquilo que o professor não pode 

fazer ao dizer que “as atividades desenvolvidas no atendimento educacional 

especializado diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo 

substitutivas à escolarização” (BRASIL, 2008: 16). 

Depois, a Política define as funções do professor do AEE que, posteriormente, 

foram mais detalhadas na Nota Técnica SEESP/GAV nº 11/2010: 

 

Desenvolver atividades próprias do AEE, de acordo com as necessidades 

educacionais específicas dos alunos: ensino da Língua Brasileira de Sinais – 

Libras para alunos com surdez; ensino da Língua Portuguesa escrita para 

alunos com surdez; ensino da Comunicação Aumentativa e Alternativa – 

CAA; ensino do sistema Braille, do uso do soroban e das técnicas para a 

orientação e mobilidade para alunos cegos; ensino da informática acessível e 

do uso dos recursos de Tecnologia Assistiva – TA; ensino de atividades de 

vida autônoma e social; orientação de atividades de enriquecimento 
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curricular para as altas habilidades/superdotação; e promoção de atividades 

para o desenvolvimento das funções mentais superiores. (BRASIL, 2010: 05) 

 

A partir do descrito, torna-se evidente a importância da formação do professor 

do AEE que deve abranger diversos e aprofundados conhecimentos. Dessa forma, 

entendemos que a formação desse professor, até o momento, não parece suficiente. 

Além dos conhecimentos específicos, acreditamos que seja necessário que: 

 

[...] necessário que os cursos ou projetos de formação inicial e continuada, na 

modalidade presencial ou à distância, desenvolvam um olhar mais atento que 

supere os binarismos inclusão/exclusão, normal/anormal, escola 

regular/escola especial, numa nova lógica de valorização das diferenças e 

questionamento da globalização hegemônica, visando à construção de 

caminhos próprios, adequados a cada realidade, a cada grupo, a cada 

indivíduo. (DORZIAT, 2009: 10) 

 

É preciso que as iniciativas de formação de professores acatem a pedagogia da 

diferença, desenvolvendo um olhar sobre os processos educacionais que acredite no 

princípio de que toda criança é educável e, nesse sentido, de que a deficiência, como 

uma característica individual a ser combatida, é mais uma invenção social, que justifica 

a seletividade e o preconceito; na possibilidade de uma escola que trabalhe de forma 

coletiva; na diferença como lógica, em que cada aluno é diferente um do outro, cada 

caso é um caso; no direito de todos à educação que melhor convier a cada um, em cada 

tempo e espaço, superando visões simplistas de igualdade. 

Soma-se a isso, a importância dos cursos de formação – inicial ou continuada – 

possibilitarem a experimentação do ofício docente e dos conhecimentos que a educação 

especial construiu ao longo da sua história em virtude da complexidade das habilidades 

e conhecimentos que o AEE vai exigir sobre os mais diferentes tipos de alunos, 

matriculados em todos os níveis e modalidade de ensino, além da capacidade de atuar 

em diferentes ambientes educacionais (inclusive nos hospitais e domicílios). 

Acreditamos, finalmente, que a formação do professor deva ser uma constante 

construção e reconstrução; conforme Severino (2001: 142), “uma autêntica Bildung
5
, 

formação em sua integridade, superando uma habilitação apenas técnica, centrada no 

domínio de informações específicas e didáticas”. Entendemos, ainda, que a aquisição de 

competências e habilidades pelo aluno público-alvo da educação especial, está 

intimamente ligada ao apoio e orientação do professor para seu efetivo 

                                                 
5
 Formação em constante construção e reconstrução. 
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desenvolvimento; certamente, isto ocorre de forma mais intensa quando, a partir de sua 

formação, o professor alimenta sua própria capacidade reflexiva no trabalho em equipe. 

 

 

Considerações finais 

Ao finalizar este estudo, temos consciência de que as questões aqui discutidas 

não foram abordadas em sua totalidade e não têm a pretensão de se esgotarem; ao 

contrário, pretendem suscitar novos estudos e pesquisas sobre o assunto. 

Dessa forma, após uma breve reflexão sobre a formação de professores de modo 

geral e o contexto legal para a mesma, partimos em nosso estudo para a discussão sobre 

o professor do AEE. 

Encontramos orientações federais que nos permitem refletir sobre a importância 

da revisão sobre os cursos de formação, tanto inicial quanto continuada. Acreditamos 

que, a partir do modelo existente, não seja possível a efetivação de um atendimento de 

qualidade que leve o aluno público-alvo da educação especial a desenvolver todas as 

suas potencialidades. 

Julgamos que o processo de formação do professor do AEE deve ir se 

constituindo, ao mesmo tempo, a partir da apropriação de conhecimentos referentes à 

educação especial – elaborados ao longo da sua história em processos de formação 

inicial e continuada –, bem como através dos saberes engendrados nos diferentes 

contextos escolares, a partir da sua relação com os outros professores e com os próprios 

alunos. 

Esperamos que este estudo possa contribuir com o cotidiano escolar ao pensar 

sobre o perfil do professor do AEE, bem como, no campo do conhecimento científico 

ligado à universidade, enquanto contribuição na reflexão sobre os programas de 

formação de professores. 
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