
 

 

PEDAGOGO NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: A FORMAÇÃO DOCENTE EM 

QUESTÃO  

 

Michelline da Silva Nogueira1, Thais de Sousa Florêncio2, Leandra Fernandes do 

Nascimento3 

Eixo temático: Diversidade e Inclusão 

 

Resumo: A presente pesquisa desenvolvida se propõe refletir sobre o caminho da inclusão 

escolar na Educação Básica do município de Fortaleza/CE, destacando os aspectos da Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008). Nesse sentido, a 

pesquisa tem o intuito de discorrer acerca da formação do pedagogo para a educação especial 

na perspectiva da inclusão escolar. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa de 

cunho descritivo que problematiza o atual contexto da Política de Educação Especial na 

perspectiva da Educação Inclusiva no tocante a formação de professores para a promoção da 

educação inclusiva. Caracteriza-se como um Estudo de Caso, tendo como campo de estudo 

escolas da rede municipal de Fortaleza/CE. Desse modo, pretende responder em última 

análise - Quais as vantagens e as desvantagens formativas que os docentes destacam na sua 

pratica pedagógica cotidiana escolar na perspectiva da educação inclusiva? E como aporte 

teórico para dialogar acerca da formação de professores para Educação Inclusiva, destacamos 

as contribuições de Tardif (2002), Saviani (2008) e Nóvoa (2009), Mantoan (2003), Glat 

(2007), Glat; Pletsch (2011), Bueno (1999). Vale registrar que a legislação educacional para a 

educação inclusiva alicerça a analise diante dos resultados encontrados, pois entende que 

regulamentam e regem os direitos das crianças e adolescentes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação no tocante a educação básica. 

Como resultados, tem-se que as professoras participantes e escolas visitadas se esforçam para 

a promoção da inclusão escolar, pois além do Atendimento Educacional Especializado – 

AEE, trabalham a inclusão no dia a dia escolar. Há uma preocupação constante pela garantia 

dos direitos das crianças e adolescentes que necessitam incluir-se de maneira diferenciada no 

ambiente escolar. E apesar dos descaminhos formativos oriundos da formação inicial e das 

descontinuidades das políticas públicas para a formação continuada dos professores para a 

educação inclusiva existe um esforço por parte dos próprios profissionais de promover uma 

prática pedagógica inclusiva, propondo o diálogo entre os diferentes e as diferenças no seio da 

comunidade escolar. Sendo assim, é importante registrar a necessidade de estreitamento entre 

a formação oferecida nos cursos de licenciatura em Pedagogia e as demandas da Educação 

Básica. 
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Introdução 

 

A educação inclusiva é uma demanda da sociedade brasileira, por entender que a 

escola é um ambiente de diversidade, refletindo a própria sociedade. Nesse sentido, a escola 
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se apresenta como um espaço de promoção do respeito ao outro, que se materializa nas 

práticas pedagógicas dos profissionais da educação. 

Nesse cenário, o pedagogo vinculado ao público do Atendimento Educacional 

Especializado - AEE representa o foco desse estudo. Portanto, pretende discorrer acerca da 

formação do pedagogo para a educação especial na perspectiva da inclusão escolar. 

Isso significa que o presente estudo se propõe refletir sobre o caminho da inclusão 

escolar na Educação Básica do município de Fortaleza/CE na perspectivo do pedagogo, 

destacando os aspectos formativos.  

Procurando responder a seguinte pergunta norteadora - Quais as vantagens e as 

desvantagens formativas que os docentes destacam na sua prática pedagógica cotidiana 

escolar na perspectiva da educação inclusiva? 

O presente artigo se encontra dividido em três seções. A primeira foi intitulada - 

Formação de professores para a educação inclusiva: primeiras aproximações, na qual 

apresentamos concepções teóricas acerca das temáticas que norteiam essa discussão. Na 

segunda parte temos os Procedimentos metodológicos realizados rumo aos achados desse 

estudo.  

E, na terceira seção - Pedagogo na educação inclusiva: vantagens e desvantagens 

formativas na prática pedagógica da educação básica, discorremos os principais achados 

referentes ao papel do pedagogo na educação inclusiva. 

Pretende com esse estudo corroborar com o debate que aproxima a formação inicial do 

pedagogo e sua inserção na educação inclusiva/especial na educação básica brasileira. 

 

Formação de professores para a educação inclusiva: primeiras aproximações...  

 

Partindo da compreensão da Pedagogia como ciência da educação da e para a prática 

social (FRANCO, 2003; PIMENTA, 2008), temos que o curso de licenciatura plena em 

Pedagogia começou no Brasil em meados da década de 1930. Com o século XXI, o currículo 

de pedagogia sobrevém de mais uma reformulação, como consequência de estudos, de 

discussões, acumulados ao longo do tempo.  

A nova reformulação acompanha a legislação referente à formação do professor, 

principalmente, com a aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Pedagogia, em 2006. Nesse sentido, vale contextualizar, que a reestruturação produtiva 

imposta à sociedade, inspirada no pensamento e nas políticas neoliberais, interfere na lógica 

da organização, nas relações no mundo do trabalho, na estrutura dos sistemas educacionais e 



 

 

nas políticas de formação de professor. Por conseguinte, tal processo de mudança tem 

provocado impactos na profissão do pedagogo (SAVIANI, 2008). 

A identidade do pedagogo encontra-se hoje em questão. Essa crise abala convicções e 

práticas, pois gera sentimentos de esvaziamento, trazendo a sensação de desafio por abrir 

novos campos. No momento, o pedagogo enfrenta o conflito entre a tradição e o novo; entre o 

permanente e a ressignificação de seu ofício.  

À primeira vista, tais posições podem parecer coincidentes. Contudo, são opostas 

quanto à concepção, à natureza e aos espaços que consideram a docência, a pesquisa e a 

gestão como base da formação e identidade profissional do pedagogo.  

No tocante à educação inclusiva, a Resolução CNE/CP nº 02/2015, que trata e define as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de 

licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) 

e para a formação continuada sugerem que as instituições de ensino superior devem prever, 

em sua organização curricular, formação docente voltada para à diversidade e que considere 

conhecimentos sobre as especificidades dos estudantes com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.  

 

Art.  2º As Diretrizes   Curriculares   Nacionais   para   a   Formação   Inicial   e 

Continuada  em  Nível  Superior  de  Profissionais  do  Magistério  para  a Educação  

Básica aplicam-se  à  formação  de  professores  para  o  exercício  da  docência  na  

educação  infantil,  no ensino  fundamental,  no  ensino  médio  e  nas  respectivas  

modalidades  de  educação (Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, 

Educação Profissional e Tecnológica, Educação do Campo, Educação Escolar  

Indígena, Educação  a  Distância e Educação Escolar Quilombola), nas  diferentes  

áreas  do  conhecimento  e  com  integração  entre  elas,  podendo  abranger  um 

campo específico e/ou interdisciplinar (BRASIL, 2015a). 
 

Pensar e fazer a educação especial na perspectiva da educação inclusiva indica a 

necessidade de transformar e inovar práticas de formação de professores da educação especial 

e de professores do ensino regular, de compreender nosso ordenamento jurídico e todos os 

documentos internacionais em que o Brasil é signatário, de prover e disponibilizar recursos de 

acessibilidade, entre tantos outros fios puxados que tecem uma política diferente para as 

diferenças (MANTOAN, 2003).  

Neste contexto, a Política traz uma inovação - o Atendimento Educacional 

Especializado - AEE como um serviço da educação especial que identifica, elabora, e 

organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena 

participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas (SEESP/MEC, 2008).  



 

 

O professor em sua formação inicial deveria adquirir condições para atender e suprir as 

solicitações que competem a uma sala de AEE, favorecendo a sua inclusão no ensino regular 

(FIGUEIREDO; POULIN; GOMES, 2010). 

O AEE é um atendimento voltado para o desenvolvimento de alunos com deficiências, 

transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotados matriculados na 

educação básica pública. Esse atendimento é feito por professores que devem ter formação 

inicial que o habilite para o exercício da docência e especialização em educação especial, ou 

algum tipo de formação inicial ou continuada, para atuar com cada tipo de deficiência. 

Há muitos professores se formando em cursos de licenciatura com habilitação em 

educação especial tendo a possibilidade de atuar com alunos público-alvo do AEE, podendo 

atuar, portanto, de forma complementar ao ensino comum.  Na formação inicial de 

professores, o que devemos levar em conta é que todos devem ter os conhecimentos básicos 

da educação (GLAT, 2007), (GLAT; PLETSCH, 2011). 

A formação continuada de professores para o AEE acontece por meio de cursos de 

extensão e/ou aperfeiçoamento e especialização, constitui-se como uma forma de aprofundar 

conhecimentos e de atualizar as práticas.  

No ano de 2003, o Ministério da Educação implementa o Programa Educação Inclusiva: 

direito à diversidade, com o objetivo de apoiar a transformação dos sistemas de ensino de 

modo a contemplar a visão inclusiva. O programa acarretou na formação de gestores e 

educadores para a garantia de acesso a escolarização, oferta de Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), e na organização estrutural e pedagógica para esse serviço e garantia a 

acessibilidade. 

Um dos elementos de maior destaque diz respeito ao esclarecimento sobre o AEE, o 

qual já trazia referências desde a Constituição Federal de 1988, reforçado na Lei de Diretrizes 

e Base da Educação Nacional - LDBEN nº 9.394/1996, mas que ainda é pouco explicativo 

sobre procedimentos, natureza, objetivos e formação. Acerca disso Batista e Mantoan (2006) 

salientam que o AEE 

 

... também não foi amplamente esclarecido quanto à sua natureza educacional por ter 

sido criado legalmente sem ter suas ações descritas. Talvez por esse motivo, ele 

continue sendo confundido com o reforço escolar e/ou com o que é próprio do 

atendimento clínico, aceitando e se submetendo a todo qualquer conhecimento de 

áreas afins (BATISTA; MANTOAN, 2006, p. 16).  

 

Em 2008, o Ministério da Educação/Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão (MEC/SECADI) expõe a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva, a qual determina uma educação inclusiva, em que as 



 

 

instituições escolares devem se adaptar para acolher as necessidades os alunos público-alvo 

da educação especial, possibilitando a sua participação ativa na cena escolar, estando também 

apta às transformações curriculares e processos formais, e na socialização e desenvolvimento 

afetivo desses alunos.  

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência nº 13.146/2015 (Estatuto da 

Pessoa com Deficiência) dedicada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o 

exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, dispondo à 

sua inclusão social e cidadania vem com mais um suporte de confirmação da não 

discriminação, exploração, violência, negligência.  

Em seu capítulo IV versa sobre o direito à educação: 

 

Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado sistema 

educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo da vida, de forma a 

alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos, habilidades físicas, 

sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e 

necessidades de aprendizagem (BRASIL, 2015b). 

 

Trata-se de mais uma conquista resultante da luta por melhores condições de vida e 

reconhecimento social para a pessoa com deficiência. De forma sucinta o documento explica, 

reorganiza e amplia os deveres que as instancias sociais devem ter com as pessoas com 

deficiência. Vale registrar, que pessoa com deficiência é uma nomenclatura abrangente que 

abarca diversos agrupamentos de pessoas que a tenha.  

Juntamente com os direitos reafirmados na legislação temos que a educação deve 

possibilitar não apenas um desenvolvimento para a área da profissionalização, mas também 

para uma convivência social de maneira participante e ética.  

Outro aspecto muito importante é a necessidade de estruturação da formação dos 

profissionais da educação para atuação no AEE, cientes de seus papeis e possibilidades.  

Dessa forma e para que seja possível isso é preciso pensarmos sobre a formação do 

profissional de Educação Especial, em espacial do AEE, e, posteriormente, as ações devem 

objetivar o envolvimento de diversos profissionais e segmentos, ampliando assim as redes de 

discussão. 

 

Procedimento metodológico 

 

A pesquisa é, de acordo com Rúdio (2000), um conjunto de atividades orientadas que 

visam um conhecimento, no intuito de merecer o qualitativo de científica, devendo ocorrer de 

modo sistemático, utilizando métodos e técnicas específicas.  



 

 

Para Gil (2007), representa um processo formal e sistemático do desenvolvimento 

científico. Portanto, entendemos que a pesquisa cientifica é o esforço realizado para adquirir 

um determinado conhecimento, resultante de uma investigação, que favorece a solução de 

problemas e dúvidas, mediante a utilização de procedimentos científicos.  

Esses procedimentos são chamados de métodos, objeto de estudo da metodologia. 

Método é, em última análise, o caminho percorrido em uma investigação para se chegar ao 

conhecimento (GIL, 2007). 

Utilizou-se a pesquisa com abordagem qualitativa, visto que esta oferece maior apoio 

metodológico e que possibilita ao pesquisador compreender e analisar de forma consistente, 

os sujeitos nas relações estabelecidas dentro do contexto social, teve como fonte de coleta de 

dados o ambiente natural, não utilizando os métodos ou técnicas estatísticas. 

Matos e Vieira (2002, p. 42) ressaltam que a pesquisa qualitativa é expressa por 

caracterizar investigações em que, além da análise bibliográfica e por vezes documental, os 

pesquisadores coletam dados com pessoas, fazendo uso de diversas técnicas. 

A pesquisa utilizada foi a descritiva, pois segundo Gil (1991), este tipo de investigação 

é adequado para se descrever as características de determinada população ou fenômeno e o 

estabelecimento de relações entre categorias/variáveis.  

Rúdio (2000) também enfatiza que a pesquisa descritiva está interessada em descobrir 

e observar fenômenos, procurando descrevê-los, clarificá-los e interpretá-los. Desse modo, o 

pesquisador procura conhecer e interpretar a realidade, sem nela interferir para modificá-la. 

Nossa pesquisa caracteriza-se, pois, como pesquisa qualitativa descritiva. Podemos 

identificar este tipo de pesquisa como aquela que promove o estudo de temas no seu cenário 

natural, buscando interpretá-los em termos dos significados assumidos pelos indivíduos. Para 

isso, apropria-se de uma abordagem holística, que preserva a complexidade do 

comportamento humano (GREENHALGH; TAYLOR, 1997).  

 A pesquisa caracteriza-se como um Estudo de Caso (YIN, 2005), tendo como campo 

de estudo escolas da rede municipal de Fortaleza/CE, tendo como propósito reunir 

informações detalhadas e sistemáticas sobre um fenômeno (PATTON, 2002).  

Desse modo, é um procedimento metodológico que enfatiza entendimentos 

contextuais, sem esquecer-se da representatividade (LLEWELLYN; NORTHCOTT, 2007), 

centrando-se na compreensão da dinâmica do contexto real (EISENHARDT, 1989) e 

envolvendo-se num estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que se 

permita o seu amplo e detalhado conhecimento (GIL, 2007). 

Para tal proposito, a coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas 

semiestruturadas com a participação de 1 (um) professor do AEE e 2 (dois) coordenadores 



 

 

pedagógicos de salas do AEE. Numa tentativa de perceber como eles lidam com a inclusão no 

seu cotidiano escolar.  

 

Pedagogo na educação inclusiva: vantagens e desvantagens formativas na prática 

pedagógica da educação básica. 

 

A realidade da escola brasileira é transbordante de tarefas (NÓVOA, 2009) e a 

inserção da perspectiva da educação inclusiva acaba por exigir que a escola se autoavalie 

enquanto escola, resgatando sua função social. 

É sabido que a escola como prática social concreta se faz e se refaz no seu interior, 

diante de suas demandas cotidianas. Porém, como anteriormente mencionado, procuraremos 

apresentar os pedagogos responsáveis diretamente pela promoção da inclusão escola diante do 

Atendimento Educacional Especializado - AEE, refletindo-o. 

Em relação às demandas efetivas que a Inclusão Escolar encontra, segundo os sujeitos 

da pesquisa, se pautam, principalmente, na compreensão de mundo de cada profissional 

envolvido. Desse modo, apontaremos as vantagens e desvantagens formativas, ou seja, 

decorrentes de algum processo de formação docente. 

Nesse sentido, para a professora do AEE a maior demanda está nas coisas que não se 

sabe. Contudo, que esse não saber, não represente um bloqueio, mas um estímulo, buscando 

compreender por meio de estudos e formações. Somente assim, poderá ser promovida as 

mudanças necessárias no processo de ensino/aprendizagem dos alunos público-alvo da 

educação especial, isto é, do AEE. Em suas palavras, 

 

(...) talvez que seja nosso reflexo mais íntimo aquele que não compreendemos, não 

entendemos, mas que buscamos sabe-lo, estuda-lo, estar com ele e juntos 

evidenciarmos o que de mais relevante, a compreensão ao que não podemos mudar e 

porque mudar (Professora AEE). 

 

Na fala da professora observa-se que a prática é equalizada no dia a dia, não sabendo 

de tudo e nem o que vai acontecer, devendo superar essa desvantagem com estudos contínuos. 

O depoimento da coordenadora 1 (um) aponta como principal desvantagem a 

formação complementar docente para os professores da sala de aula regular, o que afeta 

diretamente seu encaminhamento pedagógico junto as colegas regentes de sala de aula 

comum. 

 

(...) Estudo complementar dos professores da sala de aula comum para com todas 

as síndromes especificadas que seus alunos com necessidade especiais tenham. 

Assim, melhores atribuições serão partilhadas, como compreensão dos aspectos de 



 

 

suas características aceitação de suas impossibilidades. A informação de qualquer 

natureza traz inúmeros benefícios a todos os participantes da sala. Saber atuar na 

hora certa do jeito correto trará ainda melhores estudos de caso e até possíveis 

diagnósticos (apenas observáveis) que ajudam nas futuras intervenções médicas. 

(Coordenadora 1). 

 

E todos os sujeitos entrevistados confirmam que a formação docente ainda é uma das 

grandes dificuldades encontradas nas escolas que oferecem o AEE, tanto para o próprio 

professor AEE e coordenadores vinculados ao AEE como aos professores da sala comum que 

recebem os alunos incluídos no AEE.  

Elencando que formação complementar dos professores da sala de aula comum seria 

de ajuda salutar, em uma tentativa de torná-los aptos a sugerir futuras encaminhamentos para 

o AEE como intervir pedagogicamente diante dos alunos do AEE, aprimorando sua prática 

pedagógica.  Acerca disso o autor declara que, 

 

Os professores do ensino regular não possuem preparo mínimo para trabalharem 

com crianças que apresentem deficiências evidentes e, por outro, grande parte dos 

professores do ensino especial tem muito pouco a contribuir com o trabalho 

pedagógico desenvolvido no ensino regular, na medida em que tem calcado e 

construído sua competência nas dificuldades específicas do alunado que atende. 

(BUENO, 1999, p.13). 

 

Ainda no tocante a questão do profissional nos foi informado que um só profissional 

não é suficiente para suprir as necessidades do AEE, pois ele atende a demanda da sua escola 

e região, e este profissional ainda tem que fazer este deslocamento por sua própria conta, pois 

o município não oferece o deslocamento. 

A coordenadora 2 (dois) expos que a inclusão oferecida na escola é baseada no esforço 

profissional, que mesmo com pouca infraestrutura, se dedica, estuda e se habilita a atender os 

alunos do AEE. 

 

 (...) Realiza bem a inclusão, mas por uma busca incessante de seus professores na 

tomada de habilidades, interesses pesquisas, estudos e dedicação. Sabendo que não 

é fácil atender quando o que temos é a falta de apoio estrutural e humano. 

(Coordenadora 2). 

 

...Por vezes nem mesmo a sala do AEE tem a condições apropriadas segundo as 

normas das políticas públicas do plano estrutural. Com todas essas mazelas não 

posso deixar de reconhecer o trabalho dos brilhantes professores da sala comum e 

AEE por todo o esforço e lutas. (Coordenadora 2). 

 

Para a coordenador 2 (dois) outra desvantagem que coloca os professores da sala 

comum e de AEE em conflito formativo é a falta de condições efetivas de trabalho, visto que 

não possui estrutura e nem material a contento. 



 

 

A professora do AEE considera que a inclusão na sua escola acontece devido a 

dedicação por parte dos profissionais docentes, 

 

Acontece o trabalho na escola por consequente a reabilitação o interesse, a 

participação atenta de todos ou grande parte dos professores em se dedicar ao 

atendimento em todas as especialidades que aquele ou aqueles alunos necessitam. 

(Professora AEE). 

 

Deste modo, sobre a inclusão que a escola prática, nos foi afirmado que se trata de 

uma busca incessante e diária, em que todos profissionais da educação precisam adquirir 

habilidades, buscando pesquisas e estudos.  

A relação entre família/escola é apontada como estratégias, portanto, como vantagem 

formativa para que a inclusão de fato aconteça na escola. Desse modo, os pedagogos 

responsáveis diretamente pelo AEE (professor AEE e coordenadores) no interior da escola 

incentivam encontros e reuniões para harmonizar a relação família/ escola encontrada pela 

coordenadora 1 (um). 

 

Incentivando os encontros nas reuniões propostas juntamente as ações da 

professora do AEE. Estruturando as visitas informais dos familiares a fim de 

estarem mais seguros ao confirmarem sob suas óticas o bem-estar de seus filhos nas 

dependências da escola. Com isso a família sente-se mais segura e amparada. 

Sugerindo que se encaminhem sempre que necessário à sala de AEE. Informando 

que a todo instante é possível sanar mais dúvidas e melhorar a compressão sobre 

seu filho e as ações em casa também sobre as condutas de intervenções. 

(Coordenadora 1). 

 

Para Costa (2006) é necessário que se dedique uma 

 

Atenção especial ao processo da educação inclusiva na comunidade e nas famílias. 

O atendimento à família e a orientação vocacional poderão contribuir decisivamente 

para a concretização de oportunidades, para a promoção do sucesso educativo e para 

a aproximação entre a família, a escola e o mundo (COSTA, 2006, p.58). 

 

Essa aproximação família/escola oportuniza que a verdadeira inclusão seja validada, 

neste sentido, a fala da coordenadora 2 (dois) corrobora com a questão exposta por Costa 

(2006), 

 

Oferecendo apoio sistemático quando os pais muitas vezes chegam à escola 

ansiosos e intranquilos. Organizando reuniões pautadas e especifica as 

necessidades de cada família. Atuando junto á professora do AEE nas articulações 

de agente externos para debates, reuniões, apresentações e demais informes. 

(Coordenadora 2). 

 



 

 

Outra maneira está no diálogo recíproco família/escola e escola/família buscando uma 

troca compreensiva, objetivando condutas e intervenções pedagógicas efetivas. 

 

(...) Articular encontro quinzenais e/ou mensais atrativos, como debates, 

apresentações de atividades abstratas e criativas, exposições, roda de conversa a 

fim de socializar a rede de informações que a cada momento chegam e que os pais 

e/ou outros responsáveis devem por direito estarem, a saber, para que seus direitos 

sejam preservados. Manter a atualização dos atendimentos no contraturno onde 

também é possível dialogar com as famílias sobre assuntos mais específicos. Buscar 

a permanência das relações com as famílias de forma saudável entendendo e 

compreendendo o sofrimento que passam muito deles e que por vezes nos chegam 

de forma a exigir determinadas demandas que não nos compete. Algumas famílias 

atendidas não sabem ler e nem escrever. (Professora AEE). 

 

Como se pode observar diante dos depoimentos dos pedagogos participantes a 

vantagem formativa está no entendimento que a prática pedagógica é (re)significada no dia a 

dia, e, que a parceria família/escola representa o alicerce dessa prática.  

E como desvantagem apontam a falta de formação continuada para os profissionais 

envolvidos com o aluno do AEE, e, a falta de condições pedagógicas e estruturais mínimas 

que exige dos profissionais diretamente envolvidos um constante refazer-se, desgastando-os. 

 

Considerações parciais 

 

As crianças e adolescentes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação no tocante a educação básica, representam o público alvo da 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.  

Como resultados, tem-se que as pedagogos participantes e escolas visitadas se 

esforçam para a promoção da inclusão escolar, pois além do Atendimento Educacional 

Especializado - AEE, trabalham a inclusão no dia-a-dia escolar. Há uma preocupação 

constante pela garantia dos direitos das crianças e adolescentes que necessitam incluir-se de 

maneira diferenciada no ambiente escolar.  

E apesar dos descaminhos formativos oriundos da formação inicial e das 

descontinuidades das políticas públicas para a formação continuada dos professores para a 

educação inclusiva existe um esforço por parte dos próprios profissionais de promover uma 

prática pedagógica inclusiva, propondo o diálogo entre os diferentes e as diferenças no seio da 

comunidade escolar.  

Vale registrar, que a formação inicial é fundamentalmente importante no alcance do 

horizonte de um AEE qualificado e desse modo balizá-lo dentro do campo da educação. 



 

 

Sendo assim, é importante registrar a necessidade de estreitamento entre a formação 

oferecida nos cursos de licenciatura em Pedagogia e demais políticas de formação continuada, 

e, as demandas da Educação Básica. 
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