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Resumo Após a publicação do PNEE/2008, em 2 de outubro de 2009, o Ministério da Educação do 

Brasil, por meio da Resolução n.º 4/2009, instituiu as diretrizes operacionais para o Atendimento 

Educacional Especializado na educação básica, modalidade educação especial. Segundo a Resolução 

n.º 4/2009, o AEE é um serviço da educação especial que visa identificar, elaborar e organizar 

recursos pedagógicos e de acessibilidade que possam eliminar as barreiras educacionais e 

arquitetônicas para a plena participação dos alunos com deficiência, transtornos globais de 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação considerando suas necessidades específicas. Posto 

isso, vemos que há necessidade de se discutir a proposta do AEE para alunos público-alvo da 

educação especial, que frequentam a escola comum na perspectiva da educação inclusiva, focando a 

formação do professor de educação especial, a fim de entender se a atual política trouxe ou não novas 

demandas à formação desse professor e quais são essas demandas. A perspectiva apontada foi a de 

realizarmos uma pesquisa de natureza qualitativa, na abordagem da pesquisa colaborativa e de 

formação, pois na medida em que discutimos o que fazemos na Sala de Recurso Multifuncionais 

(SRM), vamos, simultaneamente, nos formando. O princípio é o de conhecer o trabalho do professor 

pelo professor. Nesse processo de colaboração e formação tivemos como intenção maior dialogar 

sobre as possibilidades das SRM e como nós, professores de educação especial e pesquisadores do 

Observatório Nacional de Educação Especial (ONEESP), podemos potencializá-las, tendo em vista a 

diversidade do público-alvo da educação especial e dos diferentes contextos para o AEE nos 

municípios do Estado do Espírito Santo (ES). Para tanto, utilizamos as transcrições das 

videogravações dos grupos focais realizados com os professores de educação especial sobre o eixo 

da formação docente. As narrativas discutidas neste artigo sinalizam a necessidade de se ouvir os 

professores de educação especial sobre suas práticas pedagógicas, sobre suas demandas dentro e fora 

de sala, sobre suas conquistas e desafios, para assim, começarmos a delinear uma proposta de 

formação que traga conhecimento e metodologias que sejam verdadeiramente condizentes com as 

realidades vividas. 
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