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Introdução

 Este trabalho tem como intuito verificar a 
qualificação profissional dos professores que atuam 
com educação Especial. Como orientação do que 
vem a ser um profissional qualificado para atuar 
nessa área encontramos Coll [ 1 ] afirmando que a 
formação  deve centrar-se em “saber como” trabalhar 
em aula, incluindo, portanto, a aprendizagem de 
habilidades e estratégias para planejar 
convenientemente o trabalho em aula, realizando 
programações específicas, adaptações curriculares e 
metodológicas, avaliações diferenciadas, e diferentes 
estratégias de intervenção em função dos problemas 
da aprendizagem dos alunos; Arantes [ 2 ] dizendo 
que os professores devem ser capazes de analisar os 
conhecimentos atuais dos alunos especiais, 
percebendo suas diferentes necessidades para 
desenvolver adequadamente o  processo de ensino-
aprendizagem; Ribeiro [3] apontando para a 
necessidade de uma formação profissional que 
possibilite: conhecer as concepções das necessidades 
educacionais especiais, conhecer técnicas de 
expressão ligadas ao trabalho com eles, e saber fazer 
adaptações curriculares de acordo com a 
problemática de cada aluno. Além disso, também nos 
respaldamos na Res. 2/01(art. 18) da LDB de 96 [ 4 ], 
que nos fala acerca dessa qualificação profissional, 
tanto  para as instituições de ensino regular quanto 
para as instituições especializadas em educação 
especial. 

Objetivo Geral :

 Verificar a qualificação profissional dos 
docentes que atuam com a educação 
especial.

Objetivos Específicos:

  Realizar comparações de competências  e 
habilidades entre os profissionais da rede 
pública, privada e especializada de ensino 
que trabalham com educação especial.

 Identificar se esses educadores promovem 
de fato o desenvolvimento cognitivo e social 
desses alunos no espaço escolar, e como o 
fazem.

 Levantar informações de como se deu e se 
dá o processo de formação desse docente 
para trabalhar nessa área.

Material e Métodos

Para realizarmos nossa pesquisa escolhemos 
as instituições públicas e privadas  da região central 
de Paulista como: Colégio Fernando Ferrari, da rede 
privada; Colégio Menino Jesus, da rede privada; e 
Colégio Municipal José Firmino da Veiga, da rede 
pública; assim como, também investigamos a APAE, 
instituição especializada em educação especial, 
localizada na Zona norte do Recife. É relevante 
salientar que fizemos um recorte nas investigações 
abordando e observando apenas os profissionais da 
área de educação infantil e ensino fundamental I.

A fim de obter dados para nossa pesquisa 
foram realizadas observações empíricas em sala de 
aula, questionários, entrevistas, além de algumas 
gravações em áudio. A partir dos dados obtidos 
iremos verificar as condições da formação dos 
docentes que trabalham com a educação especial, 
assim como, realizar uma análise comparativa para 
verificar quais são as semelhanças e diferenças que 
existem na capacitação desses profissionais, 
verificando pontos considerados “chaves” de acordo 



com nosso referencial teórico acerca dessa 
qualificação. Assim iremos verificar se esses 
docentes são realmente capacitados para promover a 
integração social e o desenvolvimento pedagógico 
desses alunos.

Resultados Parciais:

Apesar de nosso trabalho ainda não está concluído, 
inicialmente podemos afirmar que até o momento que 
50% das escolas privadas observadas possuem 
profissionais competentes para atuar na área da 
educação especial de acordo de com o que nos fala 
César Coll em relação às adaptações curriculares e 
metodológicas. 

Neste resultado ainda não se consolida a proposta
de Valéria Arantes, de que não aconteça na 
instituição apenas uma mera matrícula de alunos com 
necessidades especiais com o único objetivo de 
socializar entre eles o mesmo espaço escolar, mas 
que profissionais qualificados possibilitem uma 
verdadeira inclusão social.

. A escola pública observada não tem a menor 
condição, por inúmeros fatores e principalmente por 
falta de profissionais competentes, de desenvolver 
um trabalho pedagógico diferenciado, específico para 
cada tipo de necessidade especial, que ofereça as 
condições necessárias para o progresso acadêmico e 
social desses alunos.

E isso nos remete a LDB de 96 que nos fala sobre 
a necessidade da flexibilização do trabalho 
pedagógico em sala de aula nas diferentes áreas do 
conhecimento de modo adequado às necessidades 
especiais de aprendizagem de cada aluno.

 Já nas investigações realizadas na APAE é 
possível perceber que todos os profissionais da área 
de educação possuem a qualificação necessária para 
atuar com educação especial, no entanto, existe uma 
preocupação maior com o desenvolvimento 
pedagógico principalmente das crianças, o que deixa 
a desejar na questão da promoção de eventos que 
contribuam para a socialização deles com outras 
crianças ou pessoas que podemos chamar de 
“normais ou regulares”.   

A parir de nosso referencial podemos afirmar que 
o profissional que trabalha com educação especial 
deve ser qualificado e competente na sua função, que 
é, entre outras, a de promover a aprendizagem e o 
desenvolvimento social de seus alunos. E para isso 

ele precisa estar sempre se aprimorando, refletindo e 
renovando suas práticas, didáticas e metodologias.              

Trabalhar as diferenças é em primeiro plano 
reformular conceitos, vivenciar posturas, respeitar os 
variados ritmos de desenvolvimento, e não impor 
limites as potencialidades dos sujeitos.    

Dessa maneira, o docente, de fato, poderá  
contribuir para a diminuição da segregação, exclusão 
e discriminação dos portadores de necessidades 
especiais em nossa sociedade. 

No decorrer de nosso trabalho ainda iremos 
investigar outras instituições públicas e privadas, 
assim como  continuar com as observações na APAE 
a fim de construir nosso quadro comparativo com o 
perfil de qualificação dos profissionais pesquisados.   
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