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Resumo O presente estudo compõe o Observatório Nacional de Educação Especial (ONEESP) e tem 

como objetivo analisar as políticas públicas brasileiras de inclusão escolar sob o eixo formação de 

professores para atuarem no Atendimento Educacional Especializado (AEE). Para alcançar esse 

objetivo, fez-se uma análise documental das políticas públicas nacionais que mencionam a formação 

de professores para atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais, tais como: a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394, de 1996; a Resolução nº 02, 

Diretrizes Nacionais para a educação Especial na Educação Básica, de 11 de setembro de 2001; o 

Decreto nº 5.626, de 2005; o Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais; a 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, de 2008; a Resolução 

nº 4, de 2009, Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação 

Básica, modalidade Educação Especial e; o Programa Viver Sem Limites. O ONEESP cujo foco é a 

produção de estudos integrados sobre políticas e práticas direcionadas para a questão da inclusão 

escolar na realidade brasileira. No Brasil, com a promulgação da Constituição Federal (1988) e da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), foram reforçados os pressupostos da 

educação inclusiva, que aparecem referendados nas políticas públicas desde então. Esses já previam 

o atendimento educacional especializado e a matrícula preferencial no ensino regular, prevendo as 

condições necessárias para a inclusão escolar: “currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 

organização específicos, para atender as suas necessidades” (BRASIL, 1996, p. 44). Mas, sabe-se que 

a implementação das políticas inclusivas no Brasil apresenta trajetórias singulares na incorporação 

dessas políticas nas realidades de cada município, evidenciando a necessidade de procedimentos mais 

sistemáticos de avaliação na indicação dos apoios, bem como na definição de uma política de 

formação de professores de acordo com a nossa realidade educacional. 
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