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Resumo: O cenário da Educação Especial passou por várias mudanças após o processo de 

democratização da educação pública da década de 1990. Considerar a Educação como direito 

de todos e dever do Estado, família e sociedade impulsionou a criação de um sistema 

educacional inclusivo, no qual a formação de professores passa por transformações 

estruturantes. Ser professor desta modalidade de ensino num regime educacional 

segregacionista e organizado para os iguais é muito diferente de atuar em ambientes 

educacionais fundamentados na inclusão total. Este estudo, a partir de narrativas orais, 

desvela a interface entre a constituição da identidade profissional de professores de Educação 

Especial e o processo histórico-político-educacional desta modalidade na rede pública 

municipal de ensino de Maceió. A metodologia utilizada envolveu a abordagem qualitativa da 

história oral temática, com ênfase no método biográfico, adotando como técnica a entrevista 

narrativa. Foram analisados os relatos orais de três professoras de Educação Especial, 

consideradas referências entre seus pares e representantes de três momentos distintos na 

história da Educação Especial: Classes Especiais, Sala de Recursos (SR) e Salas de Recursos 

Multifuncionais (SRM). Na análise das narrativas, procurou-se estabelecer um diálogo 

compreensivo com estudos e pesquisas referentes à construção de sistemas educacionais 

inclusivos, formação e identidade docente. As narrativas demonstraram, no âmbito mais geral, 

que a identidades profissional do professor de Educação Especial resulta de num processo 

formativo que fortalece o processo de desprofissionalização docente, decorrente de políticas 

educacionais oriundas das reformas neoliberais, da precarização e de modelos formativos 

aligeirados. Em âmbito mais específico, os saberes que constituem a identidade profissional 

das professoras-narradoras são basicamente oriundos de experiências pessoais e profissionais, 

os quais permanecem influenciados por concepções clínicas, terapêuticas e assistencialistas. 

As narrativas desvelam também que a modificação de Classe Especial para SR repercutiram 

na necessidade de uma nova organização escolar e um novo olhar deste profissional. 

Entretanto, a transformação de SR para SRM não atendeu ao esperado, implicando apenas em 

mudanças de infraestrutura no ambiente escolar e nas temáticas de formação continuada, com 

a pretensão de adequar os professores às novas demandas da Inclusão Escolar. A 

compreensão do movimento de constituição de identidades docentes, a partir de narrativas 

orais, permitiu entender como docentes se autonomeiam “professores” e “professores de 

Educação Especial”, considerando o contexto histórico-político-educacional no qual se 

identificam, se questionam, se auto definem. As narrativas desvelam que o contexto 

conturbado no Brasil de implantação de sistemas educacionais inclusivos deriva, muitas 

vezes, na desprofissionalização docente. 
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Introdução 

O cenário de democratização da educação pública configurado no início da década de 

1990 vem sendo muito promissor para o desenvolvimento de políticas de acesso de crianças e 

jovens à escola, entre eles, os estudantes com deficiência. A Educação como direito de todos e 

dever do Estado, família e sociedade impulsiona a criação de um sistema educacional 

inclusivo, no qual a formação de professores precisa passar por transformações estruturantes. 

Ser professor desta modalidade de ensino num regime educacional segregacionista e 

organizado para os iguais é muito diferente de atuar em ambientes educacionais 

fundamentados na perspectiva da inclusão total. 

Tornar um ambiente educacional inclusivo promove a criação de espaços 

democráticos e defende que todas as crianças devem aprender juntas na sala de aula comum 

(STAINBACK; STAINBACK, 1999). O contexto de reordenamento dos sistemas de ensino 

na perspectiva de Educação Inclusiva, voltado às necessidades individuais dos estudantes, tem 

apanhado “muitos educadores de assalto e deixando-os perplexos – no contexto da sala de 

aula – diante do desafio de lidar com estudantes com deficiência” (MAGALHÃES, 2011, p. 

7). Situação que revela o despreparo na formação dos professores da sala de aula comum para 

ensinar, principalmente, os estudantes com deficiências, transtornos globais do 

desenvolvimento (TGD) e altas habilidades/superdotação. Com isso, este estudo, a partir de 

narrativas orais, visa desvelar a interface entre a constituição da identidade profissional de 

professores de Educação Especial e o processo histórico-político-educacional desta 

modalidade na rede pública municipal de ensino de Maceió. 

Considerando que a identidade profissional do professor é construída durante seu 

processo formativo e no exercício da docência, o contexto histórico educacional do município 

de Maceió tem assumido uma cultura formativa fundada na homogeneização da prática 

docente e no uso de recursos e técnicas específicas relacionadas à deficiência, aspecto que 

contribuí para o movimento de redução da docência à atividade técnica-operacional. 

Acrescida a esta realidade, temos o agravamento da precarização e desprofissionalização 

docente com a falta de concurso e a contratação de professionais da educação sem formação 

específica para assumir as Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) da rede municipal de 

ensino. 

O modelo de professor representado neste estudo, a partir de uma busca teórico-

reflexiva, me fez perceber que os modelos de formação ao desconsiderar os saberes e a 

história de vida dos professores não provocam mudanças significativas. Investigar sobre esse 

tema e sua realidade leva a perceber como as inquietações e as queixas destes professores são 

constitutivas para compreendermos a concepção da identidade do professor da Educação 



 

Especial, provocando o questionamento: Como a identidade profissional do professor da 

Educação Especial é constituída levando em consideração o processo histórico-político-

educacional de uma rede de ensino? Acreditamos que o professor da Educação Especial 

durante o seu processo formativo é tensionado por discursos oficiais filiados aos ideais das 

políticas econômicas internacionais, que hegemonicamente desprofissionaliza o professor da 

Educação Especial em professor do AEE ou professor multifuncional. 

Esta pesquisa representa uma proposta de imersão no universo do professor da 

Educação Especial, a partir das narrativas orais dos próprios professores, bem como uma 

reflexão dos pressupostos, concepções e enfrentamentos vivenciados no fazer educacional das 

SRM, durante o processo de construção da identidade profissional face à complexidade do 

processo de inclusão escolar. A relevância deste estudo está na possibilidade compreendermos 

os caminhos adotados pelos professores da Educação Especial diante da implantação de um 

sistema educacional inclusivo. 

 

Marco Teórico 

O professor da Educação Especial, antes especializado em apenas uma área de 

deficiência, com a implementação em larga escala de SRM, passa a ser um professor 

multifuncional ampliando sua função e atuação, ainda que sua uma formação teórica tenha 

sido restrita, aligeirada e consagrada em cursos de curta duração. Esta nova atribuição tem 

causado tensões no trabalho docente, com a pulverização de práticas educativas, muitas vezes, 

distantes do processo de escolarização aos estudantes incluídos, e com a necessidade de 

atender a todos os estudantes considerados público alvo da Educação Especial. 

Tal contexto representa a o movimento de “reconversão do trabalho docente” descrito 

por Michels (2011), ao descrever que as mudanças na área de atuação e na função dos 

professores das classes especiais e salas de recursos para professor de SRM impulsiona a 

transformação de um professor especializado em uma deficiência em um professor flexível e 

polivalente no atendimento a toda e qualquer tipo de deficiência, TGD e altas habilidades. O 

professor da Educação Especial reconvertido, tem sua função adaptada às condições e 

necessidades atuais, ou seja, sob o viés do discurso da requalificação profissional torna-se um 

professor multifuncional com alargamento na atuação e não, no conhecimento teórico. Traz à 

tona a discussão sobre formação docente, entendida como necessária à construção da 

identidade do professor da Educação Especial.  

 Corroborando com Moita (2007, p 115) ao afirmar que no “processo de formação 

pode assim considerar-se a dinâmica em que se vai construindo a identidade de uma pessoa", 

percebemos que o ser professor da Educação Especial é um processo de construção pessoal e 



 

social dinâmico e contínuo, que passa por momentos de tensões, contradições, retrocessos e 

avanços, uma vez que durante o seu processo formativo é tensionado por discursos oficiais 

filiados aos ideais das políticas econômicas internacionais, que hegemonicamente o 

desprofissionaliza em professor do AEE ou professor multifuncional. Considerando-o como 

um mero técnico, reprodutor de conhecimentos pré-determinados e executor de projetos pré-

elaborados sem articulação com os processos escolares, capaz de assumir várias funções. 

 O professor da Educação Especial vive num conflito entre a necessidade de uma 

profissionalização identitária, que lhe garanta estatuto pedagógico, e novo formato de 

professor da Educação Básica preparado no viés da Educação Inclusiva. A formação inicial 

não prepara os futuros professores para captar as contradições presentes na prática social, nem 

para a diversidade no educar, além de pouco contribuir para gestar uma nova identidade 

profissional docente, por isso a prática mais recorrente de formação docente tem sido a 

realização de cursos de atualização ou suplência de conteúdos de ensino.  

 Segundo Mendes (2011, p. 133) "a formação de professores para a Educação Especial 

no país assumiu ao longo do tempo diferentes contornos nos diversos estados brasileiros". 

Esta discussão não apenas se refere a diversidade de formatos assumidos pelas Instituições de 

Educação Superior (IES) para garantir a formação inicial destes docentes, mas também a 

possibilidade de que ao longo das últimas décadas os modelos formativos delinearam 

diferentes identidades para este profissional. Muitos dos programas são oferecidos pelos 

órgãos gestores federais, estaduais e municipais, em parceria IES, têm se mostrado pouco 

eficientes para modificar a prática docente e, consequentemente os índices de fracasso e 

exclusão escolar. 

 Contudo, a formação do professor da Educação Especial não se esgota na formação 

inicial e na formação continuada torna-se responsável pelo aprimoramento da qualidade do 

ensino e fomento de uma cultura inclusiva, fundada nos princípios de atenção à diversidade. 

Ele tem especificidades no seu fazer pedagógico que não se configura ao pedagogo escolar, 

ou psicopedagogo, ou psicólogo escolar, muito menos ao terapeuta. Ao longo dos anos, o 

excesso de cursos de especialização, cursos de formação inicial e formações continuadas 

abriram um grande leque de profissionais que atuam diretamente na educação das pessoas 

com deficiências, descaracterizando o saber fazer da Educação Especial. 

 

Metodologia 

A metodologia utilizada envolveu a abordagem qualitativa da história oral temática, 

com ênfase no método biográfico, adotando como técnica a entrevista narrativa. A escolha 

metodológica pela história de oral temática deu-se por permitir a compreensão do processo de 



 

constituição identitária desse professor, a partir das próprias narrativas. A história oral 

temática, derivada da história oral, contribui para a valorização de vozes sempre silenciadas 

pelos discursos oficiais. 

Como a finalidade da história oral temática consiste em tratar de um tema especifico a 

partir da visão de vários atores sociais, o roteiro de entrevista teve uma pergunta de corte 

(MEIHY; HOLANDA, 2013). A pergunta de corte é uma questão ou reflexão provocada em 

todas as entrevistas. Ao fazê-la, a entrevistadora provoca a entrevistado a falar sobre a 

temática da pesquisa. 

No roteiro proposto, a pergunta de corte se manifestou sempre que a entrevistado era 

provocada a falar sobre a sua experiência como professor da Educação Especial, sobre a sua 

formação e atuação profissional na Educação Especial e o contexto histórico vivenciado ao 

longo destes anos à frente da SRM. Esta pergunta foi a segurança de unificação da análise, 

mas que em alguns casos não precisou ser feita, porque o entrevistado falou espontaneamente 

sobre o assunto. 

Foram analisados os relatos orais de três professoras de Educação Especial, 

consideradas referências entre seus pares e representantes de três momentos distintos na 

história da Educação Especial na rede municipal de ensino de Maceió: Classes Especiais, Sala 

de Recursos (SR) e Salas de Recursos Multifuncionais (SRM). Na análise das narrativas, 

procurou-se estabelecer um diálogo compreensivo com estudos e pesquisas referentes à 

construção de sistemas educacionais inclusivos, formação e identidade docente. 

Meihy e Holanda (2013) e Freitas (2002) defendem que a história oral temática não se 

reduz à entrevista e durante a coleta de dados havendo também a produção de um diário de 

campo pela entrevistadora. Após cada contato com os professores das SRM nas escolas 

fizemos anotações no diário de campo. Foram também utilizados documentos provenientes de 

fontes externas às entrevistas orais, como: ficha de identificação e entrevistas concedidas ao 

banco de dados do NEEDI/UFAL3 e ONEESP/UFAL4. Tratados como fonte de informações 

adicionais neste estudo, a partir das quais foi elaborado um texto descritivo sobre a formação 

acadêmica dos professores entrevistados. Esses documentos tiveram como função enriquecer 

a pesquisa e resultaram em grande utilidade na fase de transcrição e de análise do conteúdo. 

 

Resultados 

As narrativas demonstraram, no âmbito mais geral, que a identidade profissional do 

professor de Educação Especial resulta de num processo formativo que fortalece o processo 
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de desprofissionalização docente, decorrente de políticas educacionais oriundas das reformas 

neoliberais, da precarização e de modelos formativos aligeirados. Em âmbito mais específico, 

os saberes que constituem a identidade profissional das professoras-narradoras são 

basicamente oriundos de experiências pessoais e profissionais, os quais permanecem 

influenciados por concepções clínicas, terapêuticas e assistencialistas.  

Ao longo deste breve texto decorreremos apenas sobre duas narrativas, pontuando no 

contexto histórico educacional do município de Maceió o processo de transformação das 

Classe Especial para SR e, o das SR em SRM.  

A professora Margarida atua na Educação Especial, em SRM de uma escola pública 

municipal de Maceió desde 1999 e, pode nos relatar como foi o processo de mudança das 

Classes Especiais para as SR esclarece que foi uma determinação da rede municipal de ensino 

que repercutiu na sua prática profissional, justamente, pela necessidade de que a referida 

professora passasse a estabelecer uma nova organização escolar e um novo olhar acerca do 

trabalho desenvolvido na escola.  

 

Em 2008 eu assumi a sala de recursos, porque aqui na escola já existia essa sala. O 

Eduardo passou de meu aluno da sala regular para a sala de recursos [...]. A única 

coisa que eu percebia no Eduardo é que ele tinha uma angústia porque não 

conseguia falar. Então, comecei já no primeiro contato buscar entender tudo o que 

ele queria. Consegui entender quando ele sinalizava: água, banheiro e quando ele 

não estava satisfeito com alguma coisa. A questão dele era muita insegurança [...]. 

Então, a gente foi superando [...]. O desafio inicial de quando eu cheguei foi: “Como 

é que eu vou dar conta disso, eu não tenho experiência? Eu não me sinto nem com 

capacidade para” (Prof. Margarida) 

 

A professora diante da nova situação na escola foi provocada a enfrentar um novo 

desafio: atuar junto aos demais estudantes com deficiência matriculados nesta escola, por 

meio do AEE. Mesmo com quinze anos de experiência em sala de aula comum, ela 

considerou essa uma fase profissional muito difícil. Algumas características desse momento 

se assemelham a “Fase de Questionamento”, descrita por Huberman (2007), caracterizada 

pelo choque com a complexidade da profissão, bagagem teórica insuficiente à realidade 

enfrentada e falta de preparo prático. 

O choque do real e as dúvidas emergentes (“Será que estou à altura?”, “Como é que eu 

vou dar conta disso, eu não tenho experiência?”) traduzem a distância entre os saberes 

construídos nos cursos de formação e a realidade concreta. A experiência de ser professora de 

educação regular em turmas de estudantes com e sem deficiências, não trouxe a segurança 

necessária para a professora Margarida atuar como professora da Educação Especial. É 

vislumbrado, então como alternativa para a solução da insegurança e angústias manifesta pela 

professora Margarida a participação em formação continuada. 

 



 

Fui para a formação e saí assim: “Eu não vou dar conta disso, não”. Cheguei para 

minha mãe e disse: “Eu não vou querer mais, porque acham que a gente não faz 

nada e a exigência é muito grande” [...]. São relatos muito individualizado, 

tratamento individualizado. Planejamento, não é um planejamento que você faz para 

uma sala de aula, é um planejamento que você faz para um aluno. Não tenho 

conhecimento necessário para isso. (Prof. Margarida) 

 

Esta narrativa representa que dentre as primeiras inquietações da entrada na carreira de 

professora da Educação Especial está a falta de preparo para lidar com a educação de 

estudantes com deficiência, resultado do déficit acadêmico e profissional (CAIADO, 2011). 

Considerando que o modelo de formação assumido pela Secretaria Municipal de Educação se 

encontra baseado na identificação das deficiências, ainda que não seja necessário apresentar 

uma base teórica sólida e coerente sobre o processo pedagógico. As discussões realizadas, na 

verdade, encontram-se calcadas em diversas teorias que enfatizam um modelo médico-

pedagógico ou psicopedagógico. Apresenta uma perspectiva paradoxal: centraliza suas ações 

num modelo de professor especializado que desenvolve suas ações de acordo com cada 

tipologia de deficiência, ou enfatiza que a proposta de atuação profissional deve desenvolver 

o processo de escolarização em articulação com a sala de aula comum.  

Como pudemos, o paradigma de formação assumido pela Secretaria não rompe com o 

modelo de formação tradicionalmente destinado à área: a preocupação com a indicação do 

trabalho a ser desenvolvido com os estudantes com deficiência e desconsiderava os saberes 

construídos pela professora no exercício da prática docente em sala de aula comum (o 

currículo, a avaliação, as metodologias e as estratégias de ensino) e as práticas pedagógicas 

“inclusivas” em curso na escola. A decisão da professora Margarida para aprender a gerir os 

novos dilemas, sem que se torne uma fonte de frustação, ansiedade ou desmotivação 

profissional, foi a busca de apoio no exemplo da professora Stephanie. 

 

Quando entrei quem coordenava o departamento era a Stephanie Depois eu me 

encantei, me apaixonei pela Stephanie [...]. Ela sempre foi muito de reconhecer o 

trabalho da gente, de elogiar, de ver que ela lia o que a gente fazia, porque os 

registros estavam lá. Então, eu disse assim: “Se tem uma pessoa tão competente que 

está valorizando o que a gente está fazendo, então tenho condição”. É só querer e ir 

buscar. (Prof. Margarida) 

 

A identificação com o trabalho da professora Stephanie nos momentos de formação 

continuada corresponde a determinação que, na institucionalização da carreira docente, os 

papeis a serem desempenhados pela professora da Educação Especial devem respeitar as 

normas (qualificação, atitudes e comportamentos). Os professores constroem seus saberes 

experienciais sem discutir os modos de ensinar e aprender adotados na escola. Muitas vezes, é 

prática comum entre os professores que as informações coletadas sirvam para que o professor 

da Educação Especial continue a ocupar-se especificamente do estudante com deficiência, 

ajudando o professor da sala de aula comum na redução de conflitos decorrente da presença 



 

desse estudante, sem a preocupação com a qualidade do processo de ensino e aprendizagem, o 

acesso ao currículo escolar, a participação nas aulas, nas atividades e no processo avaliativo. 

Desta forma, os estudantes com deficiências continuam a serem descritos como “da educação 

especial”, apesar de estarem matriculados na sala de aula comum. 

Nossa segunda narrativa tem como personagem uma professora que chamaremos de 

Magali, que atua na Educação Especial da rede municipal desde 2003, passando pela 

experiência de trabalhar na SR e depois na SRM. Como outras professoras da rede municipal 

que assumiram as SR, a professora Magali não tinha experiências na área de Educação 

Especial, muito menos formação inicial, por isso ela buscou fundamentos nas observações e 

ações no campo da Saúde e não no pedagógico. 

 

Quando cheguei para atender, a gente vem com aquela expectativa, desconhecia 

como era trabalhar na sala de recursos. E encontrei uma professora que já trabalhava 

havia muito tempo na sala de recursos e fiquei só observando o trabalho dela [...]. 

Eu sou muito ousada, já cheguei sem saber de nada e achei que não estava correto, o 

menino tinha que ser acolhido. Em primeiro lugar, deve ser feito o acolhimento 

daquela criança e ela era muito áspera com as crianças [...]. Foi boa experiência, 

porque eu não sabia como era o trabalho, mas pela minha experiência em Psicologia 

achava que o trabalho que ela fazia não era o correto [...]. Acho que a gente tem que 

ver a criança como uma criança e não como uma deficiência [...]. No meu dia a dia, 

trato as crianças como crianças, porque tenho essa coisa de não olhar a deficiência 

[...]. Via eles com outro olhar, por causa da minha bagagem de Psicologia [...]. E 

ficava na sala e dizia: “Meu Deus, eu não sei de nada, ela que sabe e eu acho que ela 

está toda errada”. Eu entrei em conflito. (Prof. Magali) 

 

Tardif (2014) defende que é no início da carreira que o professor estrutura seu saber 

experiencial e esta etapa proporciona a ele certezas em relação ao contexto de trabalho e 

integração no ambiente profissional. Os saberes da experiência produzidos no cotidiano 

escolar, por meio de um processo permanente de reflexão sobre a prática desenvolvida no 

atendimento a educandos com deficiências ganham importância para a professora Magali, a 

partir de um processo reflexivo sobre a sua própria prática. Vemos que a professora Magali 

acaba por reproduzir nos comportamentos e nas atitudes, saberes que constituem a vertente 

psicológica, enfatiza na sua prática de diagnóstico, seus procedimentos técnicos e a 

observação. A identidade docente vai se configurando de forma paulatina e pouco reflexiva, 

reafirmando o caráter psicologizante da Educação Especial. 

Partindo da premissa que a constituição da identidade docente se realiza ao longo da 

carreira e no processo formativo, os momentos de formação em serviço exercem uma 

importância crucial na formação dos professores que realizam o atendimento dos estudantes 

com deficiência. A transformação de SR para SRM não atendeu ao esperado, implicando 

apenas em aumento do público alvo, mudanças de infraestrutura no ambiente escolar e nas 

temáticas de formação continuada, com a pretensão de adequar os professores às novas 

demandas da Inclusão Escolar.  



 

 

Em 2008 começaram a chegar os Kits do MEC, mas os daqui não chegaram. Minto, 

eu acho que eles chegaram, mas não tinha lugar [...]. Chegou essa mesa redonda, 

aqueles birôs [...]. Eu acho que veio chegar em 2009 [...]. O principal era um local 

para guardar, um local melhor. A nova diretora dizia: “vou fazer sua sala. Vou fazer 

sua sala, aguarde e confie”. Passaram um ano, dois anos, três anos, quatro anos e eu 

sempre cada ano improvisava outro local. Até que em 2010 esta sala foi construída 

e, eu tive uma sala de fato [...].Em 2010, foi quando chegou realmente uma verba 

para a educação, que já era para ser implantada desde de 1998. Era coisa de 

implementação ou melhoria da sala de recursos [...].Eles estão investindo [...] 

antigamente era sala de recursos, agora é sala de recurso multifuncionais [...]. Foi 

uma conquista também porque eu vivia sem sala há anos [...]. Teve que ser uma 

conquista gradual. (Prof. Magali) 

 

A implantação do Programa não trouxe apenas mudança na infraestrutura e condições 

de trabalho da professora, também ampliou a clientela a ser atendida e as competências do 

professor da Educação Especial. No conjunto das políticas adotadas no país, essa nova 

realidade passou a exigir novos posicionamentos e desafios, além da transformação na 

identidade profissional do professor da Educação Especial. Ainda que, o direito da educação 

às pessoas com deficiência seja considerado responsabilidade da escola como um todo, muitas 

das ações realizadas são de responsabilidade do professor especializado. A maioria das ações 

direcionadas a este público nos documentos (AGUIAR, 2006; MEC, 2010) não dizem 

respeito diretamente ao aprendizado do conteúdo escolar.  

A implantação das SRM tinha a pretensão de romper definitivamente com a ideia de 

que a Educação Especial é uma modalidade de ensino que cria um subsistema paralelo ao 

sistema regular de ensino, atendendo a todos os estudantes com deficiências, TGD e altas 

habilidades no contra turno ao da turma que se encontra matriculado. O conceito de 

deficiência também passaria por mudanças, deixando de ser considerado uma limitação do 

sujeito e sim, como barreiras impostas pela sociedade. Entretanto, este conjunto de mudanças 

não foi fácil de ser absorvido no cotidiano da professora Magali. 

 

Eu atendo do 1º ao 5º ano [...] são vinte e oito [...]. Tenho três autistas de certeza, 

dois cegos [...], um com baixa visão [...], dezoito com deficiência intelectual [...], 

três com deficiência física [...], já tive surdo, há dois anos uma aluna surda, mas esse 

ano não tem [...] tenho um com deficiência intelectual com hiperatividade associada. 

Ele é hiperativo, mas com retardo bem leve [...] um caso sério como as professoras 

dizem [...] está sendo um desafio. Quando mandaram o diagnóstico viram que ele 

tinha deficiência intelectual e hiperatividade [...], ele tem muita agressividade. Está 

sendo um trabalho muito difícil, que ele é grande [...] o AEE é um trabalho de muita 

responsabilidade. Nós é que estamos empurrando. Uma dá apoio a outra. Eu passei 

um tempo aqui sem sala de aula, seu quisesse sair, tinha saído. (Prof. Magali) 

 

Com o processo de transformação das SR em SRM, a professora Magali passa a 

exercer o papel de superespecialista que, além de “identificar, elaborar, produzir e organizar 

serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade e estratégias, devem preparar e executar um 

plano de atendimento educacional especializado” (SOARES; CARVALHO, 2012, p. 43) dos 

vinte e oito estudantes atendidos na SRM. A concepção de professor multifuncional 



 

(GARCIA, 2013; MENDES; MALHEIRO, 2012) passa a transformar a identidade 

profissional do professor da Educação Especial. A tônica dos discursos de implantação de um 

sistema totalmente inclusivo, se centraliza nas questões que envolvem a profissionalidade 

docente. Este professor é deslocado da referência do campo que atua para o tipo de serviço 

que desenvolve, passando a ser legalmente considerado professor do AEE. 

 

Considerações Finais 

A compreensão do movimento de constituição de identidades docentes, a partir de 

narrativas orais, permitiu entender como docentes se autonomeiam “professores” e 

“professores de Educação Especial”, considerando o contexto histórico-político-educacional 

no qual se identificam, se questionam, se auto definem.  

As narrativas desvelam que o contexto conturbado no Brasil de implantação de 

sistemas educacionais inclusivos deriva, muitas vezes, na desprofissionalização docente. 

Demonstraram que a ausência de uma formação inicial específica gera lacunas difíceis de 

serem superadas, mesmo com a variedade de cursos de pós-graduação realizados pelos 

professores e de cursos ou encontros de formação continuada e extensão ofertados pela 

Secretaria de Educação e Universidade. As professoras reconheceram e valorizaram a 

necessidade de participar de vários momentos de formação continuada, com temas diversos, 

ainda sim afirmaram não se sentirem preparadas ou aptas para exercer a profissão. 

 A formação de professores é uma questão cerne para a área da Educação Especial, 

principalmente, porque no Estado de Alagoas os professores que atuam nessa modalidade não 

têm formação inicial na área e os saberes da formação continuada não os tem preparado para 

atuar de forma pedagógica, nem colaborativa para o atendimento aos estudantes público alvo 

da Educação Especial.  

Em torno destas questões, resulta a perda da identidade profissional e da natureza 

pedagógica dos professores da Educação Especial da rede municipal pública de Maceió. A 

dimensão pedagógica do trabalho desenvolvido pelo professor da Educação Especial necessita 

de um processo formativo que integre conhecimentos políticos, antropológicos, sociológicos, 

psicológicos e educacionais interligados aos estudos e reflexões sobre as especificidades dos 

estudantes com deficiências. Não deixando de considerar, também, a compreensão da 

profissão e do trabalho docente, em função do seu pertencimento como ser humano e dos 

vínculos e inserção na sociedade. 
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