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Resumo A formação de professores de Educação Especial vem sofrendo profundas transformações. 

Se há alguns anos atrás este profissional era formado para atuar em espaços institucionalizados, 

considerados desde a década de sessenta por espaços segregacionistas que promoviam práticas de 

exclusão social e educacional, hoje há um novo direcionamento formativo, ou seja, este professor 

passa, cada vez mais, a agregar-se ao processo educativo inclusivo de alunos com necessidades 

educativas especiais em classes comuns de escolas regulares de ensino. 

Assim, para o entendimento atual da Educação Especial e da Educação Inclusiva no Brasil e em 

Portugal, no que se refere à formação e atuação de professores no universo da escola, analisaram-se 

alguns documentos legais pertinentes. Destacam-se o documento relativo à Conferência Mundial 

sobre Educação Para Todos (1990), a Declaração de Salamanca (1994), que apresenta um 

ordenamento de ações em Educação Especial e define as linhas a serem ideadas com evidência ao 

processo de inclusão, o Decreto-Lei Português nº 3/2008, de 7 de janeiro, que prevê a reestruturação 

dos Serviços de Educação Especial, e, no Brasil, a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva, promulgada também em 2008. Além desses consideraram-se para 

a observação do caso brasileiro a Resolução nº 02/2001 que institui as Diretrizes Nacionais da 

Educação Especial na Educação Básica, o Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 2008, que dispõe 

sobre o Atendimento Educacional Especializado, a Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009, que 

Institui as Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação 

Básica, modalidade Educação Especial, e o Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011, que dispõe 

sobre a Educação Especial, o Atendimento Educacional Especializado. A análise do corpus 

documental pautou-se nos postulados teóricos e metodológicos de Pimentel (2001), Helder (2006), 

Cellard (2008), pois este tipo de pesquisa “propõe-se a produzir ou reelaborar conhecimentos e criar 

novas formas de compreender os fenômenos. É condição necessária que os fatos devem ser 

mencionados, pois constituem os objetos da pesquisa, mas, por si mesmos, não explicam nada” (Silva, 

Almeida e Guindani, 2009, p.10). Os resultados permitem observar aspectos que se justapõem e 

outros que distinguem ambos os países no modo como é abordado este ponto em termos legais, fato 

que influencia a prática escolar. Como implicação desses dispositivos documentais, ressalta-se que a 

formação dos professores de educação especial não está a considerar mais como elemento da ação 



 

 

desses profissionais as Dificuldades de Aprendizagem Específicas (DAE) e que essa formação está a 

ocorrer em diferentes termos, desde o ensino presencial, que identifica Brasil e Portugal, 

transcorrendo pelo ensino a distância que diferencia, de certo modo, ambos os países. 
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