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RESUMO:  
Trata-se de uma pesquisa qualitativa e descritiva que se utilizou de 
questionário estruturado e de uma oficina de formação para coleta de 
informações. O objetivo desta pesquisa é evidenciar a importância da formação 
permanente do profissional da educação especial dentro da proposta de 
melhoria da qualidade da educação especial, através do Programa de 
Desenvolvimento Educacional- PDE. A pesquisa foi realizada no período de 
fevereiro a março de 2014, com 19 profissionais que participaram da oficina 
realizada na Escola Paulo Alves Bandeira, em Santo Antônio do Sudoeste - 
PR. Dos participantes, 100% são do sexo feminino, 67,3% estão na faixa etária 
de 27 a 48 anos, 57,8% tem formação em pedagogia, mas 63,1% não tiveram 
formação específica em educação especial na graduação.  Para 78,9% dos 
entrevistados a educação especial é uma dos itens que ampliou a participação 
e a inclusão social, assegurando um direito constitucional de igualdade de 
oportunidades e respeito ás diferenças. Para 47,3% dos entrevistados eles 
encontram-se preparados para trabalhar com alunos com deficiências, 73,6% 
relatam que iniciou na escola sem experiência com alunos com deficiências e 
que o professor precisa estar preparado para receber todas as deficiências 
(42,1%). Na opinião dos participantes a oficina contribui com a prática 
pedagógica, oportunizando subsídios teóricos com esclarecimentos acerca da 
identificação das necessidades educativas especiais e a valorização do 
acolhimento da pessoa com deficiência intelectual e múltiplas deficiências.  
 

Palavras Chave: Formação Continuada; Educação Especial; Práticas 
Pedagógicas.  
 
 
ABSTRACT: 
It is a qualitative and descriptive research that used a structured questionnaire 
and a training workshop for gathering information. The aim was to highlight the 
importance of continuing education in professional training of special education 
within the proposal of continuing education of teachers and improving the 
quality of special education, through the Development Programme Educacional- 
PDE. The survey was conducted in the period February-March 2014, with 19 
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professionals who participated in the workshop held at Paulo Alves Bandeira 
School in Santo Antônio do Sudoeste-PR. 100% of participants are female, 
67.3% are aged 27-48 years old, 57.8% have training in pedagogy, but 63.1% 
had no specific training in special education graduation. For 78.9% of 
respondents special education is one of the items that increased participation 
and social inclusion, ensuring a constitutional right to equality of opportunity and 
respect for differences. For 47.3% of respondents they are prepared to work 
with students with disabilities, 73.6% report that started at school with no 
experience with students with disabilities and that the teacher must be prepared 
to receive all disabilities (42.1 %). In the opinion of the workshop participants 
contributes to pedagogical practice, providing opportunities theoretical support 
with clarifications on identification of special educational needs and the 
appreciation of the host of the person with intellectual disabilities and multiple 
disabilities.  
 

Keywords: Continuing Education, Special Education, Pedagogical Practices 
 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

Este artigo resulta da etapa conclusiva de uma proposta de formação 

continuada de professores para melhoria da qualidade da educação especial, 

através do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), da Secretaria de 

Estado da Educação – SEED, realizado na Escola Paulo Alves Bandeira 

(APAE), no município de Santo Antônio do Sudoeste (PR).  

O PDE é uma política de Estado regulamentada pela Lei Complementar 

nº 130, de 14 de julho de 2010 que visa aproximar os professores do Ensino 

Superior e os da Educação Básica, através de atividades teórico-práticas 

orientadas, tendo como resultado a produção de conhecimento e mudanças 

qualitativas na prática escolar da escola pública paranaense (PARANÁ, 2014). 

É uma proposta de formação continuada em educação com objetivo de 

contribuir com subsídios teórico-metodológicos para o desenvolvimento de 

ações educacionais sistematizadas que resultem em redimensionamento da 

prática profissional (PARANÁ, 2014). Durante o período de formação, o 

professor constrói seu projeto, elabora o material didático-pedagógico, realiza a 

intervenção e a pesquisa, finalizando com uma produção científica.  

O material desenvolvido insere-se na proposta de educação 

permanente, voltado para a formação e capacitação dos profissionais que 

atuam na educação especial. O objetivo desta pesquisa foi evidenciar a 

importância da formação permanente do profissional da educação especial.  

http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=56184&indice=1&totalRegistros=2
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=56184&indice=1&totalRegistros=2


A proposta foi elaborada com base na Psicologia Histórico Cultural de 

Vigotski, a partir da experiência pessoal de ensino na educação especial e pela 

ausência de capacitação na formação para o atendimento e o trabalho 

pedagógico com alunos com deficiência intelectual e/ou múltiplas deficiências 

nas escolas de Educação Básica na Modalidade de Educação Especial. 

As atividades foram estruturadas a partir da identificação das 

necessidades e dificuldades dos profissionais, por meio de levantamento de 

informações mediante questionário sobre a organização pedagógica das 

escolas de Educação Básica, na Modalidade de Educação Especial. As oficinas 

ofertadas para os profissionais de educação abordaram os temas: a) conceito 

da pessoa com deficiência intelectual e/ou múltipla; b) história e fundamentos 

legais da educação especial; c) funcionamento e organização pedagógica da 

escola; d) princípios e procedimentos do currículo acadêmico funcional natural; 

e) fundamentos teóricos da psicologia histórico-cultural na visão de Vigotski; f) 

acolhimento dos alunos com deficiência intelectual e/ou com múltiplas 

deficiências.  

Pretendeu-se sensibilizar os profissionais de educação que estão no 

quadro ou integrando o quadro da escola que o sucesso de sua prática 

profissional depende da sua capacidade de compreender, executar e,  

principalmente, “cuidar” dos alunos que apresentam deficiência intelectual e/ou 

múltipla. O cuidar aqui pode ser compreendido como uma forma de 

acolhimento do aluno na escola e durante o processo de ensino-aprendizagem. 

É importante que os profissionais valorizem as relações interpessoais, que 

estejam abertos ao diálogo e ao outro com o objetivo de organizar a prática 

pedagógica dentro da realidade de cada aluno.  

Por meio de uma prática adequada, que compreenda e valorize o aluno 

e que proporcione o acolhimento evita-se o sofrimento dos alunos frente à 

dificuldade de compreendê-los e atendê-los devido aos graves 

comprometimentos intelectual e múltiplas deficiências. O que se deseja, por 

meio da formação oportunizada pelo Programa de Desenvolvimento 

Educacional (PDE), no Paraná, é proporcionar uma mudança na prática 

profissional de característica mecanicista para uma prática humanizada, por 

meio de um atendimento de qualidade, que resultará numa prática pedagógica 

integrativa traduzindo-se em satisfação para o aluno e seus familiares. 



 

 A FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO  

 

A busca pela melhoria e qualidade da atuação e formação do professor 

vem sendo objeto de estudos de políticas públicas nas esferas federal, 

estadual e municipal, com ênfase na formação de profissionais para atuarem 

na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. No ano de 

2007, estava previsto, na Lei n° 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), que, somente poderiam exercer as atividades 

docentes, profissionais que fossem detentores de formação universitária.  

Está previsto no art. 62, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional/ LDB, Lei nº 9.394/96, “que deverá ser em curso de licenciatura, de 

graduação plena, (...) como formação mínima para o exercício do magistério na 

educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental, a 

oferecida em nível médio na modalidade normal”. Conforme esse artigo, o 

profissional da educação deve passar por um conjunto de cursos de 

licenciatura para formar professores que possam atuar nas modalidades da 

Educação Básica. 

Para Pimenta (2005), além de adquirir a habilitação legal para o 

exercício da docência, espera-se que o curso realmente contribua para a 

formação do professor. O objetivo é, por meio da licenciatura, desenvolver as 

habilidades e conhecimentos que auxiliem no processo de ensino 

aprendizagem por meio da construção dos saberes e fazeres, ou seja, da 

aproximação da teoria e prática do contexto social em que o aluno encontra-se 

inserido. 

No nível superior, busca-se uma formação mais ampla de 

conhecimentos específicos e educacionais frente aos desafios contemporâneos 

que exigem deste profissional uma capacidade crítica e reflexiva, além da 

persistência para superar os paradigmas sociais existentes e os que estão por 

vir, a fim de conquistar os espaços que lhe são de direito. 

De acordo com Ortega (2011), as diretrizes curriculares nacionais 

(DCNs) são um conjunto de disciplinas de base comum que farão parte de 

todos os currículos de formação, cabendo a cada instituição a adaptação de 



acordo com as necessidades e a realidade local. “A formação oferecida pelo 

curso abrange integradamente a docência, a participação na gestão e 

avaliação de sistemas e instituições de ensino geral, a elaboração, a execução, 

o acompanhamento de programas e as atividades educativas” (ORTEGA, 

2011, p/849). 

Para a mesma autora, quanto à busca de especialização na formação 

proposta pelo curso de Pedagogia, o Conselho Nacional de Educação, em 15 

de maio de 2006, estabeleceu por meio da Resolução CNE/CP n.1, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso no Brasil. Na resolução está 

claramente defendida, em seu Art. 20, a formação desse profissional para 

docência. Segundo esse artigo: 

 

As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-se à 
formação inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino 
Médio, na modalidade Normal, e em cursos de Educação Profissional 
na área de serviços e apoio escolar, bem como em outras áreas nas 
quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. § 1º 
Compreende-se a docência como ação educativa e processo 
pedagógico metódico e intencional, construído em relações sociais, 
étnico-raciais e produtivas, as quais influenciam conceitos, princípios 
e objetivos da Pedagogia, desenvolvendo-se na articulação entre 
conhecimentos científicos e culturais, valores éticos e estéticos 
inerentes a processos de aprendizagem, de socialização e de 
construção do conhecimento, no âmbito do diálogo entre diferentes 
visões de mundo (BRASIL, 2006, p.1). 
 

 

Observa-se que, geralmente, os cursos superiores, não abordam o tema 

da educação especial, pois necessitariam de uma elevação da carga horária 

total de formação do profissional para conseguir dar conta desse conteúdo. No 

caso do curso superior em Pedagogia, observa-se a presença de disciplinas 

que abordam o tema da educação especial e inclusão, todavia essa 

abordagem resume-se a conteúdos que fazem parte de disciplina ou disciplinas 

específicas sobre uma determinada deficiência, não possuindo carga horária 

para atender as demais especificidades que envolvem a presença de alunos 

com deficiência intelectual e múltipla deficiência na escola. 

Cabe às instituições que contratam o profissional contribuir para a sua 

formação por meio de cursos de capacitação, orientação ou pela própria escola 

durante o processo de inserção. Um dos princípios da educação inclusiva exige 



intensificação na formação de recursos humanos para assegurar o 

desenvolvimento dos educandos com necessidades educativas especiais, via 

oferta de recursos financeiros, materiais para execução das atividades e 

capacitação para o desempenho das atividades em sala de aula.  Geralmente, 

as escolas recebem os profissionais que não são especialistas para atuarem 

junto à educação especial, o que tem gerado descontentamento dos gestores 

pela dificuldade que estes encontram para desempenhar suas atividades.  

Segundo a Deliberação 02/03, do Conselho Estadual de Educação, 

capítulo VI: Artigos 28, 29,30,31 e 32, no que se refere aos profissionais da 

educação especial e, em seu capitulo VII,  artigos 33, 34 e 35, a respeito da 

formação dos professores, prevê-se que, nas escolas, pode existir a presença 

de profissionais capacitados e especialistas. Para o caso do profissional 

capacitado, este, necessariamente, deverá atuar em serviços ou apoio 

pedagógico especializado, classes e escolas especiais, com os mesmos 

direitos e deveres previstos na legislação vigente para os demais professores 

do sistema de ensino. Já para os especializados prevê: 

 

Art. 33 A formação de professores para a educação especial em 
nível superior dar-se-á: 
I. em cursos de licenciatura em educação especial associados ou não 
à licenciatura para a educação infantil ou para os anos iniciais do 
ensino fundamental; 
II. em curso de pós-graduação específico para educação especial; 
III. em programas especiais de complementação pedagógica nos 
termos da legislação vigente. 
Art. 34 Será admitida a formação de professores para a educação 
especial em curso normal ou equivalente, em nível médio, de forma 
conjugada ou não com a educação infantil e anos iniciais do ensino 
fundamental. 
Art. 35 A capacitação de professores para atuar em classes comuns 
com alunos que apresentam necessidades educacionais especiais 
deverá ocorrer de forma continuada, em consonância com a 
legislação vigente. 

 

Constata-se que ambos os profissionais têm formação teórica e, 

geralmente, nenhuma experiência na prática pedagógica com crianças que 

apresentam limitações intelectuais e múltipla deficiência, necessitando de uma 

apresentação, por meio de cursos, ao mundo real em que estará inserido na 

escola. O Governo Estadual, com objetivo de melhorar a formação dos 

profissionais na educação especial, tem ofertado, por meio da educação 



continuada, cursos de capacitação que objetivam o desenvolvimento e a 

melhoria da profissão docente. 

A formação continuada vem ao encontro do fato de que, na sociedade 

do conhecimento e no mundo do trabalho, será preciso achar formas de 

continuar aprendendo sempre e desenvolver-se na profissão. Assim, a própria 

legislação educacional/LDB, Lei 9394/96/ afirma que os sistemas de ensino 

deverão promover a valorização dos profissionais da educação assegurando-

lhes “aperfeiçoamento profissional continuado” e “períodos reservados a 

estudos, planejamento e avaliação, incluídos na carga de trabalho” (BRASIL, 

1996). 

A formação continuada é a garantia do desenvolvimento profissional 

permanente. Ela se faz por meio do estudo, da reflexão, da discussão e da 

confrontação das experiências dos professores. É responsabilidade da 

instituição, mas também do próprio professor. O desenvolvimento pessoal 

requer que o professor tome para si a responsabilidade com a própria formação 

no contexto da instituição escolar. 

Apesar de todo esse incentivo por parte dos governos na formação 

profissional para educação especial, observa-se uma lacuna deixada pela 

ausência da aproximação entre teoria e prática do cotidiano da escola. É nesse 

espaço que o profissional encontrará as dificuldades ao procurar colocar em 

prática a teoria aprendida no processo de ensino e de acolhimento do aluno 

com limitações significativas. 

O professor especializado das escolas de Educação Básica, na 

Modalidade Educação Especial, pode contribuir para a formação de novos 

professores pela sua experiência e formação nas áreas ligadas às deficiências. 

Tal profissional pode orientar sobre os recursos, apoio, métodos e estratégias 

para desenvolver a aprendizagem destes alunos sem discriminá-los ou excluí-

los. 

 
Esses professores poderão desempenhar um papel importante na 
formação de outros professores, pelo saber que foram acumulando 
durante anos de reflexão e prática de trabalho com essa faixa 
populacional, abrindo as portas à investigação, promovendo o diálogo 
humano/profissional com os professores do ensino regular, através 
de situações concretas de interação ou de acolhimento dos 
professores que querem ingressar nesse campo (MARQUES, 1995, 
p.19). 

 



O ambiente escolar deve ser acolhedor para os alunos que chegam, de 

certo modo, fragilizados e com desconfiança ao serem deixados na escola que  

terá que frequentar por muito tempo. Assim, o papel do professor é primordial 

na recepção e adaptação do aluno ao novo contexto em que está sendo 

inserido. Cabe ao professor tornar a sala de aula um ambiente onde o aluno 

seja bem recebido, podendo, assim sentir-se acolhido por todos sem ser 

apontado pela sua deficiência e sim pela sua capacidade. 

 

 

METODOLOGIA 
 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória. Para 

atender os objetivos será desenvolvida a pesquisa-ação que, segundo Thiollent 

(2002), é uma metodologia muito utilizada em projetos de pesquisa 

educacional. Por meio da orientação metodológica, os pesquisadores em 

educação podem produzir informações e conhecimentos de uso mais efetivo, 

promovendo condições para ações e transformações de uma dada situação 

dentro da escola. 

A pesquisa foi realizada no período de fevereiro a março de 2014. O 

caminho metodológico contou com uma pesquisa de campo, utilizando-se do 

instrumento questionário estruturado inicial, baseado em assuntos de 

conhecimento específico sobre: a) educação especial; fundamentos legais, 

psicologia histórico-cultural na perspectiva de Vigotski; b) identificação das 

necessidades educativas especiais; c) acolhimento da criança com deficiência 

intelectual e múltiplas deficiências; d) conceito da pessoa com deficiência; e e) 

funcionamento, organização e práticas pedagógicas (currículo funcional, 

adaptações e flexibilizações curriculares). Após a aplicação do questionário 

foram realizadas as oficinas, organizadas em 10 encontros de 4 horas, nas 

terças e quintas-feiras, das 18:00h às 22:00h, numa das salas da escola. A 

população de estudo foram 19 profissionais da educação, professores, equipe 

pedagógica, direção, direção auxiliar da Escola Paulo Alves Bandeira – 

Modalidade Educação Especial do Município de Santo Antonio do Sudoeste, 

tendo como foco Educação Continuada: Um Processo Permanente de 

Formação na Educação Especial. Nas Oficinas, utilizou-se como recursos: 



textos, filmes, material didático, pesquisas na internet, entre outros, e 

proporcionando-lhes acesso a temas específicos, conduzindo as discussões 

realizadas na perspectiva da Psicologia Histórico-cultural (Vigotski, 1997) e 

suas implicações para a educação especial na atualidade.  

 A estratégia de pesquisa traduz-se na coleta inicial de dados por meio de 

um questionário sobre a temática da inclusão social e deficiência intelectual e 

múltipla; posteriormente, foi observada a participação, questionamento e 

aplicado um novo questionário para verificar a fixação dos conteúdos e 

observação da prática pedagógica dos professores. De posse das respostas, 

os dados foram tabulados e produzida a análise descritiva. 

 
 
RESULTADO E DISCUSSÕES 
 
 

Na Tabela 1, são apresentadas as características dos profissionais de 

educação que participaram da oficina. Os participantes já atuam ou 

ingressaram recentemente na escola que oferta a modalidade de educação 

especial. Dos participantes, 100% são do sexo feminino, 67,3% encontram-se 

na faixa etária de 27 a 48 anos, idade esta considerada economicamente 

produtiva; 57,8% têm formação em Pedagogia, área afim da atividade 

profissional; todos os profissionais (98%) têm curso lato-sensu em educação 

especial, curso necessário para atuar no ensino da educação especial. Dos 

entrevistados, 57,8% são efetivos; apesar de um número considerável de 

profissionais serem contratados; 47,3% têm de 6 meses a 5 anos experiência  

como professor, e um percentual próximo de 47,2% têm mais de 13 anos de 

profissão no magistério, tendo  57,8% de 6 meses a 5 anos de atuação na 

educação especial. 

A educação sempre foi uma área de preferência do sexo feminino e,  

nesta pesquisa, observa-se a presença feminina no campo da educação. Esse 

percentual pode ser explicado historicamente, segundo a socióloga Magda de 

Almeida Neves, da PUC-Minas (2011), pois a sociedade brasileira associa a 

função do professor a características geralmente consideradas femininas, 

como atenção, delicadeza e meiguice. 



No caso da educação especial, ela é concretizada, conforme a Lei 

9.394/96, na modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na 

rede regular de ensino para educandos com Necessidades Educativas 

Especiais. Um percentual de 47,3% compreende-a como uma modalidade de 

ensino oferecida preferencialmente na rede regular de ensino que atende 

pessoas com deficiência e 31,5% dos professores responderam que atender 

alunos necessita de adaptações complementares, e 28% apresentaram outras 

respostas. Quanto ao acolhimento da diversidade e do reconhecimento de que 

se vive em uma sociedade de direitos para todos, para 78,9% dos 

entrevistados, a educação especial é um dos itens que ampliou a participação 

e a inclusão social, assegurando um direito constitucional de igualdade de 

oportunidades e respeito às diferenças. 

É importante destacar que a inclusão social da qual deriva a vertente 

da educação especial, não visa somente incluir as pessoas com deficiências na 

educação, mas, sim, torná-las participantes da vida social, econômica e 

política. Segundo Sassaki, (1999), a inclusão social da pessoa com deficiência 

muda e transforma a construção de uma sociedade em todos os ambientes 

físicos, espaços internos e externos e na mentalidade de todas as pessoas.  

Os profissionais que atuam na escola precisam proporcionar o 

acolhimento às pessoas com deficiência e a seus familiares. É de suma 

importância que, em sua formação, tenham um embasamento teórico sobre o 

tema acolhimento, precisando deste conhecimento para atuar em sua área, 

pois, muitas vezes, pode ser o primeiro profissional a dar apoio e orientação e 

acolhimento ao aluno e sua família. Segundo a pesquisa, 84,1% definiram 

acolhimento como acolher e valorizar o aluno na escola e na sociedade; 10,5% 

responderam que é entender o outro; e 5,2% acham que quem deve trabalhar 

o acolhimento é a equipe multidisciplinar. 

Para que aconteça esse entrosamento na escola, faz-se necessário um 

treinamento dos profissionais dando-lhes auxilio suficiente para o acolhimento 

dos alunos e familiares. Esse treinamento facilita o conhecimento e a 

habilidade na prática de ensino e mais confiança do profissional quando tiver 

de lidar com este aspecto.  



Tabela 1: Características dos profissionais de educação que 

participaram do Curso de Formação de Professores em Educação 

Especial, 2014 (n=19). 

Perfil  % 

Faixa etária  
De 16 a 26 anos 15,7% 
27 a 37 anos 31,5% 
38 a 48 anos 36,8% 
49 a 59 anos 15,7% 
  
Formação  
Pedagogia 57,8% 
Matemática 10,5% 
Arte 10,5% 
Educação Física 5,2% 
Letras Português 5,2% 
Formação Docente 10,5% 
  
Regime de trabalho  
Efetivo 57,8% 
PSS 42,1% 
Estagiária 10,5% 

 
Tempo de Magistério  
6 meses a 5 anos 47,3% 
6 a 12 anos 5,2% 
13 a 20 anos 15,7% 
Acima 21 anos 31,5% 

 
Tempo de atuação na área de Educação Especial   
6 meses a 5 anos 57,8% 
6 anos a 12 anos 0% 
13 a 20 anos 31,5% 
Acima 21 anos 10,5% 
Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

É papel da equipe da escola preparar os profissionais de educação para 

receber, acolher e garantir a permanência dos alunos conforme o Parecer 

CNE/CEB 17/2001: "O acolhimento, pelas escolas, de todas as crianças, 

independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, 

emocionais, linguísticas ou outras” (necessidades educativas especiais). 

Assim, faz-se necessário que a escola compreenda e promova aprendizagens 

significativas a todos os alunos de acordo com suas necessidades. 

O período de adaptação e acolhimento é muito importante, tanto para os 

alunos como para os pais. Constitui uma oportunidade de estabelecer vínculos 



afetivos durante a convivência, diferente da família. Deve ser iniciado ao 

ingressar e mantido durante sua permanência na escola. Por visar à melhoria  

do acolhimento à pessoa com deficiência na educação, este foi um dos temas 

trabalhado nas oficinas, a fim de desenvolver melhor conhecimento aos 

professores sobre o trabalho realizado na escola de educação básica na 

modalidade de educação especial mantida pela Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais (APAE), frequentada por alunos com deficiência intelectual e 

múltiplas deficiências, com diversos níveis de comprometimento, síndromes ou 

deficiência intelectual grave.  

Para que se promova a inclusão, faz-se necessário identificar o quanto 

os profissionais que atuam nesta área têm de conhecimento específico em sua 

formação. Para atuar na educação especial, é necessário ter conhecimento e 

identificar-se com a profissão, para 73,6% dos entrevistados. É de notório 

saber que, para atuar na educação especial, é requisito ter uma formação 

direcionada para o público o qual se irá trabalhar. 

Para atuar na educação especial, no Paraná, é necessária a formação 

de professores para educação especial, em nível superior; deverá cursar 

licenciatura em Educação Especial, associada ou não àquela para educação 

infantil ou anos iniciais do Ensino Fundamental em cursos de pós-graduação 

específico e em programas especiais de complementação pedagógica. A 

formação de professores para esta área, em nível médio, será admitida em 

“curso normal ou equivalente” (Deliberação N0 02/03, Paraná, 2003). 

Entre os entrevistados, 63,1% não tiveram formação específica em 

educação especial na graduação; 36,8% não tiveram nenhuma formação na 

área, pois geralmente os cursos superiores não abordam o tema da educação 

especial, já que necessitariam de uma elevação da carga horária total de 

formação do profissional para conseguir dar conta desse conteúdo. No caso do 

curso superior em Pedagogia, há a oferta de disciplinas que abordam o tema 

da educação especial e inclusão. Essa abordagem resume-se, entretanto, a 

conteúdos que fazem parte de disciplina ou disciplinas específicas sobre 

determinada deficiência, não possuindo carga horária para atender as demais 

especificidades que envolvem a presença de alunos com deficiência intelectual 

e múltiplas deficiências na escola. 



Cabe às instituições que contratam o profissional contribuir para a sua 

formação por meio de cursos de capacitação, orientação ou pela própria escola 

durante o processo de inserção. Um dos princípios da educação inclusiva exige 

intensificação na formação de recursos humanos para assegurar o 

desenvolvimento dos educandos com necessidades educativas especiais, via 

oferta de recursos financeiros, materiais para execução das atividades e a 

capacitação para o desempenho das atividades em sala de aula 

(BRASIL,1994).   

Geralmente, as escolas recebem os profissionais que têm pós-

graduação na área, porém falta a prática para atuarem junto à educação 

especial, o que tem gerado descontentamento dos gestores pela dificuldade 

que aqueles encontram para desempenhar suas atividades. Desenvolver a 

atividade na educação especial exige constante aperfeiçoamento e leituras. 

Dos profissionais entrevistados, 47,3% acham que estão preparados para 

trabalhar com alunos com deficiências; 47,3% responderam que nunca estão 

totalmente preparados, precisam aperfeiçoar-se constantemente, e 5,2% não 

souberam responder.  

Parece consenso que a ampliação e continuidade dos cursos de 

capacitação são indispensáveis para a preparação dos educadores e agentes 

que atuam diretamente no processo de inclusão social. Investimentos em 

tecnologias e em materiais didáticos não devem ser descartados. 

Dos profissionais entrevistados, 73,6% iniciaram na escola sem 

experiência com alunos com deficiências e somente 26,3% tinham experiência 

na área. Assim, aperfeiçoar o conhecimento específico, conhecer teorias 

pedagógicas e técnicas didáticas bastante variadas é fundamental. Não com o 

sentido de adotar alguma posição, mas com o objetivo de compor diversos 

recursos para trabalhar com as singularidades, pois a metodologia mais 

adequada é aquela em que o aprendizado acontece. (FABRICIO; SOUZA; 

GOMES, 2007). 

Questionados se existe alguma deficiência que é mais fácil de 

trabalhar, 42,1% acham que cada uma tem sua especificidade e o professor 

precisa estar preparado para receber todas as deficiências; 21% acreditam que 

seja a deficiência intelectual; 26,2% acham difícil a deficiência auditiva e visual 

por não saberem braile e libras; e 10,5% acham a deficiência múltipla. 



No contexto da educação inclusiva, não há previsão da utilização de 

métodos e técnicas de ensino específicos para esta ou aquela deficiência, 

contudo, na prática profissional, tem-se percebido que a deficiência intelectual 

apresenta características que exigem um aperfeiçoamento específico, já que o 

aluno apresenta alterações nos processos intelectuais que interferem na 

aquisição da leitura, dos conceitos lógicos matemáticos, na realização das 

atividades da vida diária, no desempenho social, entre outras habilidades.  As 

outras deficiências como a auditiva, visual e motora não compromete o aluno 

de dar as respostas, desde que, sejam adaptados os apoios necessários para 

cada educando, conforme sua especificidade.  

No entanto, de acordo com os participantes da pesquisa, para 57,8%, 

as escolas do sistema regular não estão preparadas para receber alunos com 

deficiências; 31,5% acham que somente as Escolas de Educação Básica na 

Modalidade Educação Especial estão preparadas; e 10,4% acham que as 

escolas estão parcialmente preparadas. As hipóteses que podem ser 

levantadas em relação a não preparo da escola estão relacionadas com a falta 

de infraestrutura física e recursos humanos, que influenciam diretamente no 

processo de ensino-aprendizagem, que merecem ser investigadas em outros 

estudos. 

Um exemplo da falta de preparo dos recursos humanos é percebido 

quando indagados sobre que reação eles teriam se recebessem um aluno com 

graves comprometimentos; 84,2% responderam que procurariam conhecer o 

aluno em seus limites e potencialidades; percebe-se um discurso centrado no 

processo de ensino, não observando que esse aluno necessita de 

planejamento desse professor para a sua vida, para o desenvolvimento de 

suas habilidades.  

O aluno com deficiência múltipla3 requer maior atenção devido a suas 

características de não conseguir realizar seus cuidados cotidianos sozinho, 

pode também ter dificuldades na compreensão dos fatos. Por isso, estas 

                                                           
3
Para BRASIL (2006), a deficiência múltipla caracteriza-se como o conjunto de duas ou mais 

deficiências associadas, de ordem física, sensorial, mental, emocional ou de comportamento 
social. No entanto, não é o somatório dessas alterações que caracterizam a múltipla 
deficiência, mas sim o nível de desenvolvimento, as possibilidades funcionais de comunicação, 
interação social e de aprendizagem das pessoas com deficiência. 

 



pessoas precisam ser atendidas tanto na educação como na saúde de maneira 

humanizada, que este acolhimento seja feito por todos os profissionais de 

maneira adequada e digna de um cidadão que possui seus direitos. Devido às 

características do ensino da educação especial e dos alunos que a frequentam, 

há uma diferença na prática pedagógica em relação ao ensino regular 

(BRASIL, 2006).  

Dos profissionais entrevistados, 84,4 % acham que são diferentes, pois 

são diferentes os métodos, recursos e necessidade de adaptação bem como o 

tempo de resposta do aluno no processo ensino-aprendizagem. Percebe-se 

que os professores não têm clareza da importância das adaptações 

curriculares, pois, para 36,8%, é um mecanismo para proporcionar 

encaminhamentos, estratégias e metodologias alternativas que garantem a 

efetiva aprendizagem do educando; 15,7% responderam que seria oferecer 

acessibilidade e adaptações na parte pedagógica e física. Observa-se que a 

maioria dos profissionais não têm conhecimento suficiente para responder 

sobre adaptações curriculares, se estas devem ser implementadas para 

atender às necessidades educacionais de cada aluno de forma a favorecer-

lhes o acesso ao conhecimento e seu uso funcional, na administração de sua 

própria vida, e no processo de transformação da sociedade.  

As adaptações curriculares constituem, pois, possibilidades 

educacionais de atuar frente às dificuldades de aprendizagem dos alunos. 

Pressupõe que se realize a adaptação do currículo regular, quando necessário, 

para torná-lo apropriado às peculiaridades dos alunos com necessidades 

especiais. Não um novo currículo, mas um currículo dinâmico, alterável, 

passível de ampliação, para que atenda realmente a todos os educandos. 

Nessas circunstâncias, as adaptações curriculares implicam a planificação 

pedagógica e as ações docentes fundamentadas em critérios que definem: o 

que o aluno deve aprender; como e quando aprender; que formas de 

organização de ensino são mais eficientes para o processo de aprendizagem; 

como e quando avaliar o aluno (NRE, Cascavel, 2012). 

Indagados os profissionais sobre a evolução acadêmica dos alunos 

com deficiência intelectual e/ou múltiplas, 100% acham que ocorre de maneira 

lenta, depende muito do grau de comprometimento de cada educando, através 

da repetição, insistência, metodologias diferenciadas e do quadro clínico que 



apresenta. Após a realização das oficinas foi aplicado um questionário 

de avaliação da aprendizagem aos participantes da oficina de formação. 

Todos os entrevistados afirmaram que a formação contribuiu com a 

prática pedagógica, oportunizando subsídios teóricos com esclarecimentos 

acerca da identificação das necessidades educativas especiais e a valorização 

do acolhimento da pessoa com deficiência intelectual e múltiplas deficiências, 

sendo esses fatores condicionantes para o desenvolvimento de um bom 

trabalho com os alunos, especialmente com os que apresentam graves 

comprometimentos. 

De acordo com 63,1%, o curso contribuiu para mudar a concepção de 

que o aluno com limitação pode aprender assim como o que não tem 

deficiência; o que o professor precisa é conhecer e identificar os apoios 

necessários de que esse aluno precisa para aprender; 10,5% acreditam que a  

compreensão em relação à concepção de deficiência continua a mesma no 

sentido de que considera como um déficit em determinada área que necessita 

de condições adaptativas para a resolução de problemas; nesse sentido, faz-se 

necessário um trabalho especializado; porém, o que mudou consideravelmente 

é a expectativa do desenvolvimento e aprendizagem bem como as 

metodologias aplicadas e encaminhamentos a serem adotados; 26,3% 

responderam que cada ser humano é único e nunca se deve desistir de investir 

na sua educação, pois não se sabe quanto os alunos são capazes e quando 

poderá despertar para o saber. Pode-se dizer que nada é estático, permanente 

quando se trata de ser humano. 

Em relação aos conteúdos abordados na oficina, os participantes 

afirmaram que contribuíram para aproximar o conhecimento da realidade, pois 

os conteúdos foram apresentados de maneira clara e objetiva, oportunizando a 

relação teórica e prática considerando a realidade existente na escola. 

Conforme relata uma das participantes sobre a oficina, “os conteúdos vieram 

ao encontro de nossa realidade dando mais segurança ao trabalho realizado 

com os alunos principalmente os com graves comprometimentos” (R.N.V). 

Por meio da oficina de capacitação os participantes identificaram as 

modificações que seriam necessárias para melhorar o acolhimento e 

aprendizagem do aluno, 47,3% acreditam que, para acolher adequadamente os 

alunos, faz-se necessário investimento na formação continuada dos 



profissionais que atuam na educação especial. A formação continuada permite 

um aprofundamento na fundamentação teórica, que resulta em melhoria do 

desempenho do trabalho, na compreensão e efetivação de estratégias para o 

desempenho das habilidades funcionais dos educandos e valorização de suas 

potencialidades com vistas a oportunizar aos alunos condições de vida 

independente e produtiva (JANZ, 2007). 

Na opinião de 84,2%, a oficina contribuiu ampliando o conhecimento 

sobre a educação especial e o aluno de educação especial, o que lhes dará 

suporte para o planejamento e organização na vida profissional, resultando na 

melhoria da prática pedagógica junto ao aluno. Ponto destacado por 52,6% dos 

participantes foi a abordagem teórica da oficina, voltada para a teoria da 

Psicologia Histórico-cultural. A teoria da psicologia histórico-cultural “constitui-

se em uma abordagem teórica importante por conceber que os processos 

psicológicos do ser humano se dão no âmbito das relações culturais 

socialmente mediados e, portanto, considera o ser humano como 

essencialmente social e histórico” (ROSSETTO, 2009, p: 15). 

Vigotski (1997), em seus estudos, ressalta o papel da interação social no 

desenvolvimento do ser humano. O indivíduo, para se humanizar, precisa 

crescer num ambiente social e interagir com outras pessoas. Quando isolado, 

privado do contato com outros seres, entregue apenas as suas próprias 

condições e a favor dos recursos da natureza, o homem é indefeso e 

despreparado para lidar com os desafios de seu meio. 

Qualquer defeito, segundo Vigotski (1997), origina estímulos para a 

formação da compensação ou superação. O estudo da teoria deixa 

transparecer a capacidade do indivíduo criar processos adaptativos com o 

intuito de superar os impedimentos que encontra. Apesar de o organismo 

possuir, em potencial, essa capacidade de superação, ela só se realiza a partir 

da interação com fatores ambientais, pois o desenvolvimento dá-se no 

entrelaçamento de fatores externos e internos.  

Para 21%, todo indivíduo, dentro de suas condições cognitivas, tem 

possibilidade de adquirir conhecimentos interagindo com outros sujeitos. A 

teoria defende a educação e o ensino como uma atividade mediatizada da 

relação entre o homem e a realidade; para 26,3% a Psicologia Histórico-cultural 



trouxe contribuições significativas para a prática pedagógica, pois reforçou a 

importância de valorizar as possibilidades dos educandos através da mediação 

e de metodologias apropriadas para o processo ensino aprendizagem e o 

desenvolvimento humano. 

Para os profissionais que participaram da oficina foi perguntado se a 

Escola Especial é destinada a prestar serviço especializado de natureza 

educacional a alunos com necessidades especiais com graves 

comprometimentos, múltiplas deficiências ou condições de comunicação ou 

sinalização diferenciada quando o grau desse comprometimento não lhe 

possibilite ter acesso ao currículo desenvolvido no ensino comum, pelo fato de 

que requerem atendimento mais individualizados quando se fizerem 

necessários. Nesse caso, a formação contribuirá para trabalhar com esse aluno 

dando mais segurança para enfrentar as diversidades de patologias existentes 

nesta instituição?  

Para 10,5%, esse momento de estudo e reflexão envolvendo a 

educação especial e a temática abordada pela professora PDE, veio à tona o 

tema que tem sido motivo de grandes discussão nos diversos segmentos da 

sociedade em relação a inclusão dos alunos no ensino regular. 

 “Nesse momento de estudo, percebe-se o quanto é importante a 

valorização das escolas de Educação básica na Modalidade Educação 

Especial e seus profissionais para o sucesso do aluno com deficiência 

atendendo suas necessidades específicas de aprendizagem” (E.F).  

“Contribuiu e mostrou que é necessário um trabalho em equipe entre 

família, equipe escolar e profissionais da saúde, com o objetivo de conhecer o 

histórico familiar e escolar, estudo do diagnóstico, elaboração de um 

planejamento adaptado, com objetivos específicos a médio e longo prazo, 

buscando o desenvolvimento e conhecimento em todas as áreas possíveis. E 

sempre levar em conta que o aluno com deficiência passa pelos mesmos 

processos cognitivos dos outros alunos sem deficiências” (R.N.V). 

 “Acredito que a formação contribuiu para o trabalho com nossos alunos, 

pois a partir da fundamentação teórica oportunizada podemos compreender 

melhor as questões pertinentes à concepção da deficiência e identificação de 



limites e possibilidades reforçando a credibilidade em nossas ações 

mediadoras do processo ensino aprendizagem e no desenvolvimento humano 

de nossos educandos” (M.N.L.R). 

A finalidade desta formação, enquanto ação educativa consiste na 

produção de novos conhecimentos que intensifique a consciência e a 

capacidade transformadora dos profissionais. De acordo com Janz (2007, p.4). 

A formação continuada passa a ser essencial no meio educacional 
como um processo que se prolonga por todos os momentos ao longo 
da carreira profissional e visa subsidiar os professores nos 
enfrentamentos de dificuldades e de desafios colocados no contexto 
educacional. Desta forma, o desenvolvimento profissional dos 
professores pressupõe pensar em políticas públicas que contemplem 
a formação continuada, priorizando os aspectos técnicos e 
pedagógicos da profissão, concomitantemente com as dimensões 
pessoais e culturais do professor. De acordo com Garcia (1999, p.11), 
„a formação é o instrumento mais potente para democratizar o acesso 
das pessoas à cultura, à informação e ao trabalho‟.  
 

Percebe-se que os temas trabalhados nas oficinas foram relevantes para 

a mudança de atitudes em termos de concepção em relação ao processo 

ensino-aprendizagem. As mudanças foram percebidas no decorrer e, após o 

curso, através da maneira de pensar e agir dos professores, na efetivação da 

sua prática educativa e no que tange ao acolhimento do aluno. Enfim, pode-se 

afirmar que as contribuições das oficinas refletirão significativamente na 

organização da escola, na segurança dos encaminhamentos dos alunos e na 

aplicabilidade de uma prática pedagógica voltada para a valorização da 

capacidade do sujeito aluno com grave comprometimento intelectual. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nas informações coletadas, fica evidente que a formação de 

professores é essencial para que a educação inclusiva ocorra de modo efetivo 

e adequado. Entender e suprir as necessidades educacionais especiais de 

pessoas com deficiência é garantir um direito legal. A inclusão é um fator 

importante para a transformação social da pessoa com deficiente. 

Enfim, pode-se afirmar que as contribuições das oficinas refletiram 

significativamente na organização da escola, na segurança dos 



encaminhamentos dos alunos e na aplicabilidade de uma prática pedagógica 

voltada para a valorização da capacidade do sujeito aluno com grave 

comprometimento intelectual de forma a respeitar suas limitações e objetivar o 

desenvolvimento de suas potencialidades. Também contribuíram para 

promover a construção de recursos na escola, ampliando as possibilidades 

discursivas, favorecendo a repercussão na ampliação das relações sociais na 

sala de aula, valorizando sua capacidade de iniciativa e envolvimento na 

aprendizagem dos alunos. 

Foi possível verificar, a partir da escuta dos profissionais, a necessidade 

de discussão do verdadeiro significado da inclusão, em sua dimensão teórica e 

prática. Há uma diversidade de falas e saberes que precisam ser trabalhados 

no cotidiano escolar para que os profissionais apropriem-se do saber e tornem 

suas atividades mais próximas do que se deseja, a inclusão escolar. Mediante 

os resultados observados e analisados, constatou-se que, para haver de fato 

uma aprendizagem significativa, é necessário desenvolver programas de 

formação continuada como esta do PDE, que qualifiquem os professores e 

outros profissionais para trabalharem na Educação Inclusiva, contribuindo, 

assim, para a melhoria da qualidade do ensino. 
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