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RESUMO:  

Esta pesquisa vincula-se a linha de pesquisa Políticas para a Educação Básica e Superior, ao 
grupo de pesquisa Políticas Públicas de Currículo e Avaliação e está associada ao projeto do 
Observatório Nacional de Educação Especial que tem como objetivo incentivar a criação de 
uma rede nacional de pesquisadores para produzir estudos integrados com o intuito de avançar o 
conhecimento na área da Educação Especial no país. No âmbito do estado de Santa Catarina, o 
presente estudo tem como objetivo analisar como a política nacional de Educação Especial 
é traduzida pelos gestores da Educação Especial das Redes Municipais de Ensino de 
Balneário Camboriú e Florianópolis, SC. Mais especificamente, o estudo pretende 
identificar os indicadores demográficos e educacionais dos municípios estudados (Censo escolar 
e Ideb); caracterizar a história da Educação Inclusiva e os processos de formação continuada 
empreendidos nessa área nos municípios e analisar o funcionamento do Atendimento 
Educacional Especializado oferecido nessas redes, notadamente as Salas de Recursos 
Multifuncionais – SRMs na visão dos gestores da Educação Especial. O referencial teórico 
metodológico orientador da pesquisa são os estudos de Stephen Ball e Richard Bowe que 
desenvolveram uma metodologia denominada “Ciclo de Políticas” para análise das políticas 
educacionais em seus diferentes contextos. Utilizou-se como instrumento de coleta de dados 
uma entrevista semi-estruturada realizada com as coordenadoras da Educação Especial dos 
municípios estudados, assim como a análise de documentos governamentais disponíveis em 
sítios oficiais do governo. Os resultados apontam que os municípios investigados procuram 
responder as orientações das políticas de inclusão escolar, oferecendo o atendimento 
educacional especializado nas Salas de Recursos Multifuncionais, aperfeiçoando e qualificando 
constantemente o corpo docente da Educação Especial. Evidencia-se também que os municípios 
apresentam uma certa autonomia na operacionalização das ações que norteiam a Educação 
Especial, mas possuem coerência com a política nacional. Para além do contexto da influência, 
no contexto da prática os municípios traduzem as políticas e trazem convênios e parcerias com 
instituições especializadas que contribuem para o processo de inclusão escolar. 



FONTANA, Evelline Cristhine. Implementation of policies of school inclusion in two 
municipalities in the state of Santa Catarina. 111 f. Master's Degree Dissertation. 
Postgraduate Program in Education. University of Vale do Itajaí – UNIVALI, Itajaí-SC. 

 

ABSTRACT:  

This study is part of the line of research Policies for Basic and Higher Education, and the 
research group Public Policies on Curriculum and Assessment.  It is linked to the project of the 
National Observatory of Special Education, which aims to promote the creation of a national 
network of researchers, to produce integrated studies with the aim of furthering knowledge in 
the area of Special Education in Brazil. In the scope of the state of Santa Catarina, this work 
analyzes how the national Special Education policy is implemented by Special Education 
coordinators of the Municipal Education Networks of Balneário Camboriú and Florianópolis, in 
the state of Santa Catarina. More specifically, it seeks to identify the demographic and 
educational indicators of the two municipalities in question (through the School Census and 
Ideb); to characterize the history of Inclusive Education and the process of professional 
development used in the area in the two municipalities, and to analyze the operation of the 
Specialized Education Service offered in this education networks, notably the Multifunctional 
Resource Rooms (SRMs), from the perspectives of Special Education coordinators. The 
theoretical and methodological background to this study is based on the studies of Stephen Ball 
and Richard Bowe, who developed a method known as the "Policy Cycle", for analyzing the 
educational policies in their different contexts. The data collection tool consisted of semi-
structured interviews with Special Education coordinators in the state municipalities, and 
analysis of government documents available on official government websites. The results 
indicate that the municipalities investigated seek to respond to the guidance of the policies on 
school inclusion, offering specialized education in the Multifunctional Resource Rooms, 
constantly developing and improving the Special Education teaching body. It was also 
demonstrated that the municipalities have a certain autonomy in the implementation of actions 
that guide Special Education, but are in line with the national policy. Besides the context of 
influence, in the context of practice, the municipalities implement the policies and bring 
agreements and partnerships with specialized institutions that make a contribution to the process 
of school inclusion. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O compromisso com a Educação para Todos tem desafiado os profissionais da 

educação a pensar e planejar práticas educativas que envolvam todos os alunos 

presentes na escola. E a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades requer muito mais das instituições e dos 

professores, sendo que esses devem promover a aprendizagem e participação desses 

alunos muitas vezes menos favorecidos pela sociedade. Para Mendes (2006), as 

dificuldades para inclusão dos alunos que apresentam Necessidades Educacionais 

Especiais (NEE)1 não se restringem ao acesso destes à escola, mas à falta de 

profissionais preparados para recebê-los e a generalizada falta de recursos, o que reflete 

em uma educação não apropriada. 

 As referencias em relação à concepção de Inclusão no campo da educação, 

consideram as dimensões pedagógicas e legais da prática educacional, dois campos 

relevantes para a efetivação da Inclusão Escolar. Nesse sentido, uma ampliação da 

discussão sobre os caminhos das políticas públicas no contexto em que se pretende a 

inclusão escolar se faz pertinente. 

 Para a realização de um trabalho comprometido com a inclusão escolar é 

necessário considerar as representações de inclusão e a exclusão que a sociedade 

estabelece. “A inclusão só pode ser pensada pela presença constante da exclusão” 

(MICHELS, 2006, p. 31).  

 A efetivação de uma inclusão escolar nesse século, ainda não é uma tarefa fácil e 

simples. Organizar políticas públicas que requerem uma educação universalizada, com 

direitos igualitários a todos os cidadãos também é um desafio ao Estado, assim como 

                                                           

1
 O termo “Necessidades Educacionais Especiais”, foi empregado pela primeira vez no relatório de 

Warnock em 1978, na Inglaterra, passando a integrar as novas leis da educação posteriores a essa data. 
Esse termo também  está na Declaração de Salamanca, de 1994, que se refere a todas aquelas crianças ou 
jovens cujas necessidades educacionais especiais se originam de deficiência ou dificuldades de 
aprendizagem.  A inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais em arranjos educacionais 
oferecido para a maioria dos alunos foi tema central, da Declaração. Na primeira década do século XXI, 
no Brasil, esse termo passou a ser utilizado com algumas restrições por ser considerado muito abrangente, 
especialmente quando se trata do público-alvo da Educação Especial. Em 2008 o documento “Política de 
Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva” (BRASIL, 2008) delimitou qual seria o 
público-alvo da Educação Especial e substituiu o termo “necessidades educacionais especiais” por 
“alunos com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação”. Esse 
documento dispõe sobre a política pública educacional e define as diretrizes e orienta os sistemas de 
ensino a assegurar o acesso, a participação e aprendizagem desses alunos nas redes comuns de ensino. 
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sua aplicabilidade. Enfim, a inclusão escolar fundamenta-se na concepção da diferença, 

da singularidade de sujeitos que devem ter acesso a educação. 

A inclusão escolar de alunos com deficiências, transtornos globais de 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação atribui como responsabilidade geral 

da comunidade escolar, o acompanhamento dos avanços e fracassos de cada aluno 

incluído no meio escolar, e em particular, na classe comum de ensino. Essa tarefa 

demanda profissionais capacitados, adequações curriculares, adaptações metodológicas 

e adaptações organizacionais, asseguradas e acompanhadas mediante a estruturação do 

Atendimento Educacional Especializado (AEE). 

Esse atendimento vem sendo assegurado desde a Constituição Federal de 1988 e, 

posteriormente, pela Lei de Diretrizes e Bases – LDB Nº 9.394/96, e pela Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), que tem 

como objetivo: 

[...] assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, orientando os 
sistemas de ensino para garantir: acesso ao ensino regular, com participação, 
aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados do ensino; 
transversalidade da modalidade de educação especial desde a educação 
infantil até a educação superior; oferta do atendimento educacional 
especializado; formação de professores para o atendimento educacional 
especializado e demais profissionais da educação para a inclusão; 
participação da família e da comunidade; acessibilidade arquitetônica, nos 
transportes, nos mobiliários, nas comunicações e informação; e articulação 
intersetorial na implementação das políticas públicas. (BRASIL, 2008, p. 
14). 
 

 A Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, a partir de 2008 

delimita o seu publico alvo, define os encaminhamentos para o AEE, para a estruturação 

das Salas de Recursos Multifuncionais (SRMs), para as formações continuadas sobre a 

Educação Especial e disponibiliza recursos para projetos arquitetônicos e de 

acessibilidade. Com isso, a área passa a suprir algumas lacunas que impedem o 

fortalecimento da Inclusão Escolar especialmente nas questões relacionadas às 

dificuldades de acessibilidade e qualificação dos profissionais da educação. 

Os profissionais para atuarem juntamente às SRMs são professores aptos para 

identificar, elaborar, produzir e organizar práticas educativas, além de, reconhecer 

habilidades e necessidades dos alunos para, a partir de então, poder traçar e modificar 

seu plano de atendimento. Esse atendimento especializado não pode ser confundido 

como um mero reforço, repetição de conteúdos ou um refugio dos alunos que não se 
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sentem incluídos no ambiente regular de ensino, mas devem constituir um conjunto de 

ações mediadas pelos professores que proporcionem a produção de conhecimentos. 

 Na primeira década do século XXI, as políticas de Educação Especial, assim 

como o AEE, tem sido objeto de investigação e debate no âmbito acadêmico. Merece 

destaque o projeto coordenado pela professora Dra. Enicéia Gonçalves Mendes da 

Universidade Federal de São Carlos, intitulado “Observatório Nacional de Educação 

Especial: Estudo em rede nacional sobre as salas de recursos multifuncionais nas 

escolas comuns” (ONEESP). Este tem como foco central uma avaliação de âmbito 

nacional do programa de implantação das SRMs que, desde 2005, vem sendo 

implantadas nos municípios brasileiros subsidiadas pela Secretaria de Educação 

Especial/MEC. De acordo com os dados do MEC, entre os anos de 2005 a 2009, foram 

financiadas 15.551 SRMs para 4.564 municípios brasileiros, nos mais variados estados.  

Para a pesquisa do ONEESP são duas as questões centrais de estudo: em que 

medida este tipo de serviço tem apoiado a escolarização de crianças e jovens com 

necessidades educacionais especiais? Que limites e possibilidades as SRMs oferecem? 

Para responder a essas questões 28 pesquisadores provenientes de 18 estados 

brasileiros, representantes de 24 universidades e de 20 programas de pós-graduação, 

desenvolvem o estudo em rede, cujo delineamento misto envolve estudos locais nos 

municípios com gestores de Educação Especial e professores de salas de recursos, 

baseados na metodologia da pesquisa colaborativa que tem como foco produzir 

simultaneamente conhecimento e formação; combinado com um estudo nacional do tipo 

survey que pretende coletar dados com uma amostra de 2.500 professores das SRMs, 

através de um questionário disponibilizado em sítio de internet (ONEESP, 2010).  

No Estado de Santa Catarina, a pesquisa está sendo efetivada por meio do 

trabalho dos grupos de pesquisa – Políticas Públicas de Currículo e Avaliação e 

Observatório de Práticas Escolares – dos Programas Pós-Graduação em Educação da 

UNIVALI e da UDESC, com a coordenação da Professora Dra Regina Célia Linhares 

Hostins e vice coordenação da Professora Dra Geovana Lunardi Mendes.  

 Minha pesquisa, por sua vez, insere-se nesse contexto e representa um recorte do 

projeto mais amplo, do Observatório Nacional da Educação Especial. Esta concentra 

seus estudos no Estado Santa Catarina, notadamente nos municípios de Balneário 

Camboriú e Florianópolis-SC. A pesquisa tem como título a “Tradução das Políticas de 

inclusão escolar pelos gestores municipais” e busca responder ao seguinte problema de 

pesquisa: Como os gestores da Educação Especial caracterizam e interpretam as 



 11 

políticas de inclusão escolar efetivadas nas Redes Municipais de Ensino de Balneário 

Camboriú e Florianópolis – SC?  

 Para buscar compreensão e respostas ao problema da pesquisa, defini como 

objetivo geral: Analisar como a política nacional de Educação Especial é traduzida 

pelos gestores da Educação Especial das Redes Municipais de Ensino de Balneário 

Camboriú e Florianópolis, SC. Mais especificamente pretendo identificar os indicadores 

demográficos e educacionais dos municípios estudados (Censo escolar e Ideb); 

caracterizar a história da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva nos 

municípios, assim examinar os processos de formação continuada empreendidos nessa 

área, as práticas de avaliação adotadas e a organização das Salas de Recursos 

Multifuncionais dos municípios – SRMs na visão dos gestores da Educação Especial.

 Em 2009 e 2010, fiz parte de um grupo de pesquisa de Iniciação Científica na 

Universidade Estadual do Centro Oeste - UNICENTRO, no qual foram desenvolvidas 

pesquisas voltadas para a Educação Inclusiva. Em 2011, já no mestrado acadêmico em 

Educação me propus a dar continuidade aos estudos relacionados a essa área. Nesse ano 

de 2012, participando do grupo de pesquisa, me inseri no projeto do ONEESP o que 

contribuiu para aprofundamentos dos estudos nessa área e direcionamento do meu 

trabalho de dissertação para a investigação das políticas da Educação Especial em 

desenvolvimento nos municípios de Balneário Camboriú e Florianópolis, participantes 

da pesquisa do ONEESP.  

Para maior conhecimento sobre a temática realizei inicialmente um 

levantamento bibliográfico referente à produção de conhecimento sobre educação 

inclusiva, com foco nos estudos sobre as políticas públicas na área. Observei que alguns 

pesquisadores, (MICHELS, 2006; GARCIA, 2006; METTRAU, 2007; CAIADO, 2009; 

NABUCO, 2010), no período de 2000 à 2011, buscaram compreender a influência das 

políticas nas ações da Educação Inclusiva. Michels (2006) discutiu em sua pesquisa as 

formas organizativas que a política educacional indica à escola, a política atual está 

organizada em três eixos, sejam eles, gestão, formação de professores e inclusão, os 

quais articulados atribuem à escola uma nova organização; Garcia (2006) apresenta 

reflexões acerca das proposições sobre formas organizativas do trabalho pedagógico nas 

políticas para a educação especial referenciada em análise documental, por meio da qual 

buscou apreender os significados dos discursos políticos e as concepções que os 

sustentam; Mettrau (2007) analisou as políticas públicas voltadas para o atendimento 

dos indivíduos com altas habilidades/superdotação no país, no contexto da educação 
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especial/inclusiva; Caiado (2009) buscou compreender a implementação da política 

inclusiva confrontando o discurso oficial com as práticas sociais. Esse estudo foi 

realizado com gestores e permitiu revelar tensões e conflitos relacionados a fatores do 

processo inclusivo.  

Esses estudos mostram-se consideráveis ao se referirem às políticas voltadas 

para a inclusão. Particularmente, interessa-me os estudos de Caiado (2009) e Michels 

(2006), pois sua abordagem mantém estreita relação com o meu foco de estudo.  

Caiado (2009), buscou compreender a política inclusiva definida pelo “Programa 

Educação Inclusiva: direito a diversidade”, esse Programa entre suas ações previa a 

implantação das salas de recursos multifuncionais. A autora confrontou o discurso 

oficial com as práticas sociais, realizando uma entrevista com as gestoras de um 

município-polo, que participaram da implementação das ações no município. Estas 

abordam diferentes temas, expõem seus pontos de vista e revelam suas percepções sobre 

o Programa. A confrontação dos depoimentos das gestoras com os materiais, diretrizes e 

documentos do Programa, permitiram o levantamento de algumas questões relacionadas 

ao processo de implantação das políticas de inclusão escolar.  

Ainda, Caiado (2009), utilizou em sua pesquisa a técnica da entrevista, de 

acordo com a autora a entrevista realizada com as gestoras é esclarecedora, ao discorrer 

sobre diferentes temas, as gestoras entrevistadas explicitam seus pontos de vista e suas 

percepções em relação a política. Nesse sentido, permitiu a autora identificar os 

principais problemas apresentados pelas entrevistas e em contrapartida foi possível 

apresentar sugestões para minimizar tais problemas. Enfim, o estudo realizado com as 

gestoras, a confrontação dos discursos com as práticas implementadas, permitiu uma 

melhor compreensão do funcionamento do sistema local, assim como, a identificação 

das tensões e conflitos gerados pelo Programa. 

Michels (2006), em seu estudo partiu da hipótese que a política educacional está 

sustentada sob os eixos da gestão, da formação de professores e da inclusão. Segundo a 

autora, a escola é o foco central da gestão, sendo a gestão responsabilizada pelo sucesso 

ou pelo fracasso das políticas. Os professores são vistos como gestores da educação e da 

escola e sua formação deve adquirir caráter prático e instrumental e uma das funções 

atribuídas aos professores é a inclusão dos alunos que historicamente foram excluídos 

do contexto escolar. Para a inclusão escolar, se faz necessário professores capacitados 

na área da Educação Especial, a formação de professores capacitados deve ocorrer por 

meio de cursos de graduação especifico na área, ou pelo oferecimento de disciplinas e 
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tópicos que venham a contemplar discussões sobre a educação de alunos considerados 

deficientes. 

Na presente pesquisa interessa-me analisar na perspectiva dos gestores 

municipais, através de seus relatos, como a política nacional de Educação Especial é 

traduzida, interpretada e re-interpretada no contexto da execução das políticas.  

Com base na concepção de Ball, Maguire e Braun (2012, p.10) parto do 

pressuposto de que “esses fatores constituem o contexto material da interpretação e 

criam diferentes possibilidades práticas e limites para a colocação da política em ação 

no contexto da prática e quadros de referência de expectativas dentro dos quais as 

respostas à política são construídas”.  

 Nesse sentido, as razões para o desenvolvimento desse estudo pautaram-se nos 

seguintes benefícios do estudo para a área: 

- maior conhecimento sobre a Educação Inclusiva, com um foco no atendimento 

educacional especializado; 

- análise da problemática na perspectiva que potencialize as condições da Educação 

Inclusiva; 

- compreensão sobre as políticas de inclusão que norteiam as ações educacionais 

inclusivas nos municípios investigados; 

- contribuição para o processo de produção de conhecimentos sobre as políticas 

inclusivas e o atendimento educacional especializado no estado de Santa Catarina, 

possibilitando articulações com outros estudos e produção de estudos posteriores 

relacionados. 

 Essas questões mostram-se importantes para pesquisadores da área, educadores e 

demais profissionais relacionados com a Educação Inclusiva e as Políticas que as 

norteiam, questões relevantes nessa fase que está marcada pela consolidação do 

atendimento educacional especializado e pelas políticas de inclusão escolar de alunos 

com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 

implantadas em nosso século.  
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CAPITULO I 

 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

1.1 Abordagem teórico-metodológica 

  

 Considerando o objetivo da pesquisa, qual seja analisar como a política nacional 

de Educação Especial é traduzida pelos gestores da Educação Especial das Redes 

Municipais de Ensino de Balneário Camboriú e Florianópolis, SC, buscou-se como 

sustentação teórico-metodológica as contribuições dos estudos de Stephen Ball e 

Richard Bowe, pesquisadores ingleses da área das políticas educacionais que 

apresentam de forma crítica e contextualizada o “ciclo de políticas”. O ciclo de políticas 

permite estudar as políticas em múltiplos contextos, desde sua formulação até sua 

influência na prática e seus efeitos conseqüentes. Nesse sentindo, o estudo caracteriza-

se como pesquisa exploratória cuja natureza permite uma familiaridade entre o 

pesquisador e o tema pesquisado, permite ao pesquisador identificar uma temática, 

iniciar uma sondagem, aprimorar idéias, descobrir intuições e posteriormente construir 

hipóteses. A pesquisa exploratória é realizada sobre uma questão que ainda não possuí 

um estudo anterior a seu respeito. 

 Buscou-se recorrer aos autores, cujos pressupostos permitissem compreender as 

políticas que norteiam as ações inclusivas no âmbito educacional. O ciclo de políticas 

baseado nos estudos de Stephen Ball e Richard Bowe (1992), apresenta-se em três 

contextos: “contexto de influência”, “contexto da produção de texto”  e o “contexto da 

prática”,  vale ressaltar que se refere a um referencial teórico analítico apresentado de 

forma flexível e dinâmica (MAINARDES, 2006, p. 49).  

 Desse modo, procurei representar na Figura 1, os principais contextos 

estabelecidos por Stephen Ball que define as políticas desde a formulação inicial até sua 

aplicabilidade na realidade escolar, se faz necessário a compreensão de cada contexto 

para melhor entendimento do objeto de estudo e sua complexidade. 

 

 Figura 1 – Mapa conceitual do Ciclo de Políticas (BALL e BOWE, 1992) 
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 Fonte: Adaptação da autora com base em Mainardes (2006)  

 

 Para Mainardes (2006), o contexto da influência refere-se ao período em que as 

políticas públicas são iniciadas, os conceitos ganham legitimidades e os discursos são 

construídos. Nesse contexto há disputas de grupos de interesse que querem influenciar 

nas finalidades sociais da educação, as redes sociais relacionadas aos partidos políticos 

do governo atuam no contexto da influência. Os estudos de Ball (traduzidos por 

MAINARDES, 2006) permitem analisar as relações de influências globais e 

internacionais que entusiasmam as formulações das políticas nacionais, isso se deve a 

dois motivos principais: 

 

A primeira e mais direta é o fluxo de idéias por meio de redes políticas e 
sociais que envolvem (a) a circulação internacional de idéias (Popkewitz, 
apud Ball, 1998a), (b) o processo de “empréstimo de políticas” (Halpin & 
Troyna, apud Ball 1998a) e (c) os grupos e indivíduos que ‘vendem’ suas 
soluções no mercado político e acadêmico por meio de periódicos, livros, 
conferências e ‘performances’ de acadêmicos que viajam para vários lugares 
para expor suas idéias etc. A segunda refere-se ao patrocínio e, em alguns 
aspectos, à imposição de algumas ‘soluções’ oferecidas e recomendadas por 
agências multilaterais (World Bank e outras). (MAINARDES, 2006, p. 51-
52) 
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 O contexto de influência permitiu compreender a disseminação e interação das 

políticas, e as influências que elas sofrem nessa trajetória, seja na recontextualização ou 

na interpretação das políticas de acordo com a realidade local, isso nos remete ao 

segundo contexto, da “produção de texto”. 

 O contexto da produção de texto refere-se aos textos políticos e que estes estão 

articulados com os interesses públicos e privados. Com esse contexto e possível 

perceber que as políticas não são feitas e finalizadas ao serem aprovadas pelo 

legislativo, que os textos políticos serão lidos e reinterpretados de acordo com a 

realidade que eles serão inseridos. Em resposta a esse contexto surgiu o “contexto da 

prática” em que as políticas estão sujeitas a transformações. É nesse terceiro contexto 

que as mudança e transformações, interpretação e recriação, efeitos e conseqüências são 

percebíveis na política original (MAINARDES, 2006, P.53). 

 Para Bowe et. al., (1992), profissionais que atuam nas escolas, por exemplo, 

interpretam os textos políticos de acordo com suas experiências, histórias e valores, 

sendo assim, as políticas serão sempre interpretadas diferentes uma vez que as histórias, 

valores, experiência e propósitos são diversos. Isso evidencia que os autores dos textos 

políticos dificilmente podem controlar o significado de seus textos. 

 Ball, Maguire e Braun (2012) afirmam que as políticas no “contexto da prática” 

ou políticas colocadas em ação possuem quatro diferentes dimensões contextuais, 

segundo os autores são as seguintes: Contextos situados (cenário, histórico da escola e 

fluxo de alunos); Culturas profissionais (valores, compromissos e experiências dos 

professores e políticas de gestão da escola); Contextos materiais (equipe de trabalho da 

escola, orçamento, prédios, tecnologia e infraestrutura); Contextos externos (nível e 

qualidade de apoio da autoridade local de educação [divisões educacionais da secretaria 

de educação], pressões e expectativas do contexto político mais amplo, índices e taxas a 

serem atingidas, rankings, exigências e responsabilidades legais). Os autores reforçam a 

ideia que as políticas no contexto da prática estão sujeitas a processos de 

recontextualização, interpretação e tradução ao serem colocadas em ação, ou seja, elas 

não são meramente implementadas. Os autores (no caso, profissionais da educação) 

envolvidos nesse contexto possuem o controle do processo e não são “meros 

implementadores” das políticas, elas são colocadas em ação sob realidades e 

perspectivas diferentes.  

 Conhecendo os contextos do “ciclo de políticas”, compreende-se que os 

professores e profissionais da educação possuem autonomia no papel de interpretação e 
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reinterpretação das políticas educacionais, sendo assim as concepções dos profissionais 

que atuam no sistema educacional tem papel fundamental no processo de implantação 

das políticas. 

 Em face do presente estudo, do objetivo proposto, dos documentos oficiais que 

norteiam as ações inclusivas nos municípios investigados evidencia-se a presença dos 

três contextos, mas, para melhor compreensão de como as políticas inclusivas vem 

sendo abordadas no cotidiano das ações educativas, prevalece o contexto da prática. 

 
 

1.2 O contexto da pesquisa 

 

 Essa pesquisa é um recorte do projeto de pesquisa intitulado de “Observatório 

Nacional de Educação Especial: Estudo em rede nacional sobre as salas de recursos 

multifuncionais nas escolas comuns” que tem como foco uma avaliação do programa de 

implantação de “Salas de Recursos Multifuncionais” (SRMs).   

 Essa pesquisa pretende analisar como a política nacional de Educação Especial é 

traduzida pelos gestores da Educação Especial das Redes Municipais de Ensino de 

Balneário Camboriú e Florianópolis, SC. A pesquisa apoia-se em entrevistas semi-

estruturadas com os gestores da Educação Especial dos municípios estudados e nos 

indicadores divulgados pelos sítios oficiais do próprio município, do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais) e do MEC (Ministério da Educação e Cultura).  

   

1.2.1 Local da pesquisa 

  

Este estudo foi desenvolvido nos sistemas municipal de ensino de Balneário 

Camboriú e Florianópolis, cidades do Estado de Santa Catarina, no período de janeiro a 

Novembro de 2012 com os profissionais responsáveis pela Educação Especial no 

sistema público de ensino em seu município. A seleção destes municípios se deu pelos 

seguintes critérios: anuência das autoridades educacionais, existência de uma política de 

inclusão escolar com implantação de sala de recursos e conveniência para os 

pesquisadores. 

A rede municipal de ensino de Balneário Camboriú abrange dezesseis (16) 

escolas do ensino fundamental, vinte e três (23) núcleos de Educação Infantil e um 
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CEJA (Educação de Jovens e Adultos). A Secretaria de Educação é composta por cinco 

departamentos, entre eles, o Departamento de Educação Especial. 

A Secretaria de Educação de Florianópolis é subdividida em seis diretorias: 

Diretoria de Ensino Fundamental, Diretoria de Educação Infantil, Diretoria de Educação 

Continuada, Diretoria de Administração Escolar, Diretoria de Infra Estrutura e Diretoria 

de Observação da Educação e Apoio à Educação. A diretoria de Ensino Fundamental é 

subdividida em Gerências, entre elas há a Gerência de Educação Inclusiva. 

No município de Florianópolis, a coleta de dados se deu através de duas 

entrevistas. Uma delas realizada com a atual gestora da Gerência de Educação Inclusiva 

da Secretária Municipal de Educação de Florianópolis, a entrevista foi realizada nas 

dependências físicas da Secretária de Educação. Foi entrevistada também, com o intuito 

de coletar maiores informações, a gestora antecedente que esteve à frente da Gerência 

de Educação Inclusiva no período do ano de 2008 à 2011, essa coleta de dados foi 

realizada na Universidade Estadual de Santa Catarina, atual local de trabalho da 

entrevistada. 

E no município de Balneário Camboriú, a coleta de dados se deu por meio de 

uma entrevista realizada com a Diretora do Departamento de Educação Especial do 

município. A entrevista foi realizada com a Diretora nas dependências físicas da 

Secretaria Municipal de Educação, local em que o Departamento de Educação Especial 

está instalado.  

 

1.3 Sujeitos da Pesquisa 

 

 Os sujeitos participantes da pesquisa foram: a atual gestora da Educação 

Especial do município de Balneário Camboriú; a gestora de Educação Inclusiva de 

Florianópolis que atuou no período de 2008 à 2011 e a atual gestora do município que 

assumiu o setor em 2011.  

 A gestora de Balneário Camboriú que consentiu uma entrevista para colaborar 

na realização desse estudo, possui graduação em Educação Especial pela Universidade 

Federal de Santa Maria. Sua função na Secretaria de Educação do município é de 

Diretora do Departamento de Educação Especial. 

 A gestora da Educação Inclusiva da Secretaria Municipal de Educação de 

Florianópolis que esteve a frente do setor no período de 2008 à 2011, possuí graduação 
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em Educação Especial pela Universidade Federal de Santa Maria e mestrado em 

Educação e Formação de Educadores pela Universidade Federal de Santa Catarina. 

 A atual gestora da Educação Inclusiva do município de Florianópolis possui 

graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Santa Catarina. 

  

1.4 Procedimentos de coleta dos dados 

 

Etapa I: Condução dos Procedimentos Éticos 

 

Inicialmente o projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa em Seres Humanos da UFSCar, através dos pareceres 382/2011 e 291/2011 

(ANEXO I). Em seguida o projeto foi apresentado a Secretaria Municipal de Educação 

de Balneário Camboriú e de Florianópolis, SC. 

Os participantes foram convidados a participar da pesquisa, por atuarem na 

coordenação da Educação Especial dos municípios estudados. Foi-lhes apresentado o 

projeto de pesquisa, foram devidamente informados sobre os procedimentos e objetivos 

do estudo. Os termos de consentimento livre e esclarecido foram assinados pelos 

gestores de cada município, somente após a aprovação para a realização da pesquisa 

pelas Secretarias de Educação e os mesmos terem aceitados a fazerem parte do estudo 

como sujeitos (APÊNDICE 1). Cumpre destacar que os de termos foram elaborados 

com base na resolução 196/96, Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas 

Envolvendo Seres Humanos (BRASIL, 1996), do Conselho Nacional de Saúde, 

prevendo gravação e autorização do uso das respostas das participantes, desistência em 

qualquer momento da pesquisa com a conseqüente retirada o consentimento. 

 

Etapa II: Caracterização da política de inclusão escolar do município 

 

 Após ser consentida a pesquisa pelas Secretarias Municipais de Educação houve 

a etapa da entrevista com as coordenadoras da Educação Especial dos municípios 

pesquisados.  A entrevista é composta por um roteiro para caracterização da Educação 

Especial nos municípios, com questões abertas. As questões são organizadas em cinco 

eixos temáticos: história da educação especial no município; processos de formações 

que os municípios participaram nos últimos cinco anos; documentos oficiais que 

nortearam e/ou norteiam as ações nessa área; identificação ou diagnóstico dos 



 20 

estudantes; serviços de apoio do município; história dos serviços de apoio; serviços de 

apoio em funcionamento notadamente na perspectiva das Salas de Recursos 

Multifuncionais. 

 

Etapa III. Caracterização dos indicadores demográficos e educacionais do município 

 

 Paralelamente à Etapa II realizada uma busca nos sítios da internet dos próprios 

municípios, do IBGE, do INEP e do MEC para a coleta de dados demográficos e 

indicadores educacionais de cada cidade pesquisada. 

 

Etapa IV. Estudo da organização das salas de recursos  

 

 Esta etapa da pesquisa está amparada nas entrevistas (APENDICE 2) realizadas 

com as gestoras da Educação Especial, um dos eixos da entrevita está diretamente 

relacionado à implantação e ao funcionamento das salas de recursos multifuncionais de 

seu município. Outros questionamentos também contribuem para a compreensão da 

organização das Salas de Recursos como: a) Formação de professores para a inclusão 

escolar; b) Avaliação do estudante com necessidades educacionais especiais; c) 

Atendimento educacional especializado nas salas de recursos multifuncionais. 

 

1.5 Procedimentos de análise de dados 

 

 Para a caracterização dos municípios foram coletados dados de sítios da internet, 

a fim de saber os indicadores demográficos e educacionais, para a análise desses dados 

foi elaborado uma planilha em documento Excel que permitiu analisar os indicadores de 

ambos os munícipios. 

 As entrevistas com as gestoras, responsáveis pela Educação Especial nos municípios, 

foram gravadas em áudio sob o consentimento destas, transcritas de forma fidedigna e 

repassadas para analisarem, fazerem possíveis correções e se julgassem necessário 

acrescentar dados. Esses procedimentos foram desempenhados e acompanhados pela 

pesquisadora. 

 Após esse processo, foi realizado um procedimento de codificação para a 

tabulação dos dados. Esse procedimento de codificação consistiu em ler atentamente as 
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entrevistas transcritas e grifar com canetas de cores diferentes alguns trechos dos 

depoimentos que apresentavam regularidades ou singularidades nas concepções 

discutidas. Assim, foram agrupadas inicialmente, por cor, as palavras-chave que 

mantinham essas regularidades. Por exemplo, quando as gestoras se referiam as SRMs, 

as falas eram marcadas com caneta da cor amarela, ao se referirem sobre as formações 

de professores a cor de caneta utilizada era verde, e assim sucessivamente. A 

codificação dos dados permitiu identificar na entrevista diferentes aspectos, esses 

relacionados a inclusão escolar, gestão, formação de professores, apoio especializado, 

funcionamento das SRMs e avaliação. Depois de codificados, os dados foram 

organizados em uma base de dados, em que foi criada uma planilha em documento 

Excel, com intuito de facilitar a análise das políticas de inclusão de ensino dos 

municípios investigados. Foram realizadas análises qualitativas e quantitativas do 

universo da Educação Especial dos municípios de Balneário Camboriú e Florianópolis-

SC.  
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CAPÍTULO II 

POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL: DÉCADA DE 1990 A 2000 

 

 No presente capítulo realizo uma breve reflexão sobre as políticas públicas 

voltadas para a Educação Especial no Brasil e as influências internacionais que atuaram 

na constituição dessas políticas, a partir da década de 1990. 

 Vale enfatizar que antes da década de 1990, a Constituição Federal aprovada em 

1988 foi um importante referencial para as propostas inclusivas. Esta estabelece que a 

educação é um direito de todos e logo, um direito social. Afirma Kassar (2011) que as 

políticas públicas brasileiras se fortalecem após a Constituição e as políticas voltadas 

para a Educação Especial têm ganhado maior espaço nas últimas décadas. Para Secchi 

(2010), as políticas públicas são diretrizes elaboradas e estabelecidas com a finalidade 

de enfrentar e resolver problemas entendidos como coletivamente relevantes. Entende-

se que a Educação Especial é um campo que requer atenção das políticas no que diz 

respeito às várias dimensões dentro dessa esfera, como: acessibilidade dos alunos com 

deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação na 

escola; formação especifica dos professores; atendimento educacional especializado; 

formulação de propostas pedagógicas adaptadas, entre outros. Denomina-se as políticas 

públicas voltadas para a Educação Especial também de Políticas Inclusivas, que se 

preocupam com a desconstrução da exclusão em ambientes educacionais e sociais. 

 O termo educação inclusiva não se restringe a população tradicional da 

Educação Especial, mas a toda a população de uma forma abrangente, para evitar 

confusões conceituais de educação inclusiva e educação voltada para o atendimento de 

alunos com necessidades educacionais especiais, adotarei o termo “inclusão escolar” 

para referenciar à escolarização dessa parcela da população (ONEESP, 2012). 

 O processo de constituição das políticas relacionadas com Educação Especial no 

Brasil muitas vezes é recorrente de convenções internacionais, o que nos permite 

observar o Contexto da Influência (BALL e BOWE, 1992) que é onde as políticas 

públicas são iniciadas e as finalidades da educação são estabelecidas, é nesse contexto 

que os conceitos adquirem legitimidade e formam-se os discursos de base para a 

política. Participam do Contexto da Influência órgãos internacionais que influenciam na 

definição das políticas nacionais. 

 Para Kassar (2011) há uma maior relação entre as políticas públicas nacionais e 

os acordos e proposições estabelecidos por órgãos internacionais. A partir da década de 
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1990, com a Reforma do Estado estabelece-se um principio integrado (desenvolvimento 

e economia) com órgãos multilaterais, os quais, ressalta a autora, foram determinantes 

para a realização das conferências internacionais que encontram adesão na sociedade 

civil por responderem as demandas e necessidades emergentes. 

 Apresento na Figura 2, uma linha do tempo com as principais conferências 

internacionais que fomentaram as políticas para a Educação Inclusiva/Especial no Brasil 

em que fica evidente os Contextos de Influência e Produção de Texto (BALL e BOWE, 

1992) na criação dessas políticas. A linha do tempo concentra-se nas duas ultimas 

décadas, em que são apresentadas as políticas de âmbito mundial, nacional e estadual. 

 

Figura 2: Linha do tempo das políticas para a Educação Especial no contexto mundial, 

nacional e estadual. 

 

 

Fonte: Produção da Pesquisadora, 2012. 

 

 Duas declarações no contexto mundial resultantes de convenções internacionais 

foram referências essenciais para o desenvolvimento de políticas voltadas para a 

Educação Especial no Brasil. Essas convenções são fomentadas por instituições 
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financeiras internacionais, como a Organização das Nações Unidas (ONU), o Banco 

Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD ou Banco Mundial), 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) entre 

outras. 

  A primeira em 1990, a Conferência Mundial de Educação para Todos, em 

Jomtiem na Tailândia, que resultou na Declaração Mundial de Educação para Todos, 

ressalta que a educação para todos abrange todas as diferenças individuais. Nessa 

conferência participaram educadores de vários países, cujo objetivo central era superar a 

exclusão social especialmente nos países pobres e em desenvolvimento, elaborando 

assim um plano para atender as necessidades básicas de aprendizagem da população em 

idade escolar, até então privados do direito de acesso e permanência na escola 

(UNESCO, 1990).  

Em 1994, foi realizada a Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais 

Especiais: acesso e permanência, em Salamanca na Espanha, que originou o documento 

“Declaração de Salamanca”, tida como um marco para a difusão da educação inclusiva 

no mundo. A conferência veio reforçar os princípios que haviam sido discutidos na 

conferência anterior, na Tailândia. Essa Declaração apresenta a educação inclusiva 

como uma nova ferramenta para a educação de alunos com necessidades educacionais 

especiais, ou seja, crianças e jovens que por algum motivo especifico estavam excluídos 

do sistema de ensino. Reafirma que a educação é para todos e que a educação para 

jovens e crianças com necessidades educacionais especiais deve ser oferecida e 

desenvolvida em ambiente regular de ensino (UNESCO, 1994). 

Como se observa na Declaração de Salamanca ampliou-se a concepção de 

educação inclusiva para além daquele usualmente tratado na educação especial, isto é, 

restrito ä inclusão de pessoas com deficiências. Nessa perspectiva apresentou o conceito 

de necessidades educacionais especiais “refere-se a todas aquelas crianças ou jovens 

cujas necessidades educacionais especiais se originam em função de deficiência ou 

dificuldades de aprendizagem” (UNESCO, 1994, p. 3).  

 O pressuposto central defendido pela Declaração de Salamanca de que todas as 

crianças devem freqüentar o mesmo ambiente de aprendizagem independente das 

características diferentes de cada um, tem sido pauta nos documentos e discursos 

relacionados a Educação Inclusiva no Brasil, a partir da década de 1990. 

 O Brasil publicou a Política Nacional de Educação Especial, no mesmo ano que 

ocorreu a Conferência Mundial sobre Necessidades Especiais em Salamanca. A nova 



 25 

política condicionou o acesso à classe regular de ensino àqueles que “(...) possuem 

condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares programadas do 

ensino comum, no mesmo ritmo dos alunos ditos normais” (MEC/SEESP, 1994, p.19). 

Fica evidente que a política mantém a educação desses alunos preferencialmente no 

âmbito da Educação Especial. 

 A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educacional Nacional nº 9.394/96, aprovada 

em 1996, trouxe um capítulo especifico para a Educação Especial, que expressou fortes 

contribuições para a matricula de alunos com deficiência no país. O art. 58º define a 

educação especial como “a modalidade de educação escolar, oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino, para os educandos portadores de 

necessidades especiais”, percebemos aqui dois pontos positivos, primeiro que a 

Educação Especial passa a ser considerada uma modalidade de educação escolar e 

segundo que o local de tal atendimento deve ocorrer na rede regular de ensino, 

juntamente com os demais alunos. No seu art. 59º, a LDB preconiza que os sistemas de 

ensino se reorganizem de forma a assegurar aos alunos “currículos, métodos, técnicas, 

recursos educativos e organização específica, para atender as suas necessidades” 

(BRASIL, 1996). Enfim, a LDB define como responsabilidade do poder público, a 

efetivação das matriculas para os educandos com necessidades especiais na rede regular 

de ensino e ofereça quando necessário serviço de atendimento especializado.  

 A LDB 9.394/96 desencadeou o processo de inclusão escolar fomentando um 

processo de mudanças no sistema de ensino brasileiro. A elaboração da LDB recebeu 

influências marcantes da Declaração da Educação como Direito de Todos (1990) e da 

Declaração de Salamanca (1994). É possível perceber na LDB 9.394/96 a presença da 

idéia de “educação para todos” e a adoção do conceito de “necessidades especiais” 

definido em Salamanca, na Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas 

Especiais. 

 A educação especial também está presente nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) elaborados para orientar todas as modalidades da educação básica do 

nosso país. Os PCNs propõem adaptações curriculares e estratégias diversificadas para a 

educação de alunos com necessidades especiais, ressaltando que a educação deve 

contemplar as diferenças individuais e deve oferecer um trabalho diversificado dentro 

do mesmo currículo (BRASIL, 1998). A “flexibilidade curricular” foi proposta também 

anteriormente no debate internacional, na Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994). 
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 Em 1999, a UNESCO elaborou um documento para avaliar as metas propostas 

pela Declaração de Salamanca (1994), e nesse documento fica evidente a participação 

da UNESCO na elaboração das políticas em diferentes países, ela é uma agência 

fomentadora nas áreas da Educação, Ciência e Cultura, desse modo, os Estados com o 

auxilio da UNESCO criam setores específicos e fomentam pesquisas para responder 

questões que vem mais de fora do país, do que questões internas de seu país (KASSAR, 

2011). 

 No mesmo ano, em 1999, houve a Convenção da Guatemala – Convenção 

Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 

Pessoas Portadoras de Deficiência. Essa foi incorporada a legislação brasileira somente 

em 2001 por meio do Decreto 3.956/2001 que vem para reafirmar que as pessoas com 

deficiências têm os mesmos direitos humanos que as demais pessoas. 

 Podemos considerar que a década de 1990, foi marcada pela compreensão da 

diversidade existente em diferentes sociedades e culturas, por esforços para atender as 

heterogeneidades presentes no ambiente educacional e pelo avanço nas legislações que 

priorizavam um atendimento mais humanitário às pessoas com deficiência. Ainda, nessa 

década, organismos internacionais elaboraram documentos que nortearam as políticas 

públicas aprovadas no contexto nacional, que vem para reforçar o contexto da 

Influência (BALL e BOWE, 1992) em que há uma espécie de imigração de políticas 

internacionais que são implantadas em diferentes países através do Contexto da 

Produção de Texto que adapta os textos políticos de acordo com os interesses do 

público especifico daquela política. 

 

Figura 3: Síntese dos pontos marcantes no âmbito da inclusão escolar na década de 

1990. 
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Fonte: Produção da Pesquisadora, 2012. 

 

 No ano de 2001, no âmbito da Educação Especial, foi aprovado por meio do 

Conselho Nacional de Educação, as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica (Resolução CNE/CEB n. 2/2001), que define os educandos com 

necessidades especiais e dá orientações sobre o tipo de atendimento educacional que 

deve ser oferecido a essa população. Segue junto com a Resolução CNE/CEB n. 2/2001, 

um relatório que compõe Parecer CNE/CEB n. 17/2001, “o qual está apoiado em duas 

declarações internacionais que são referências para o desenvolvimento de uma política 

educacional para alunos com necessidades especiais” (Garcia, p. 346, 2005). Garcia 

(2006) chama atenção que na política de educação especial o termo “necessidades 

especiais” ora é utilizado como um conceito ampliado que abrange diversos grupos, ora 

aplicado como sinônimo de deficiência.   

 A Resolução CNE/CEB n. 2/2001, em seu art. 5º, define os educandos com 

necessidades educacionais especiais, aqueles que durante o processo educacional 

apresentem: 

I - dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de 
desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades 
curriculares, compreendidas em dois grupos: 
 
a) aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica; 
b) aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências; 
 
II – dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais 
alunos, demandando a utilização de linguagens e códigos aplicáveis; 
 
III - altas habilidades/superdotação, grande facilidade de aprendizagem que 
os leve a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes. 

 

 Fica evidente na Resolução uma ampliação do atendimento da educação especial 

na perspectiva da inclusão na educação básica, não se restringindo apenas aos alunos 

com deficiência, mas todos que apresentem algum tipo de dificuldade de aprendizagem. 

Nesse sentido, com a finalidade de focar na necessidade de aprendizagem e não no 

diagnóstico, o Parecer CNE/CEB n. 17/2001, ressalta que 

 

Em vez de focalizar a deficiência da pessoa, enfatiza o ensino e a escola, 
bem como as formas e as condições de aprendizagem; em vez de procurar 
no aluno, a origem de um problema, define-se pelo tipo de resposta 
educativa e de recursos e apoios que a escola deve proporcionar-lhe para que 
obtenha sucesso escolar; por fim, em vez de pressupor que o aluno deve 
ajustar-se a padrões de “normalidade” para aprender, aponta para a escola o 
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desafio de ajustar-se para aprender à diversidade de seus alunos (BRASIL, 
2001, p. 15). 
 

 Pode ser percebida nessa definição, a necessidade das escolas redirecionarem o 

foco. Muitas vezes as escolas estão preocupadas com a deficiência do aluno e acabam 

por esquecer a necessidade básica e o principal objetivo daquele aluno que é a 

aprendizagem. O Parecer sugere que a escola deve ajustar-se às diversidades, para que 

assim o sucesso escolar se torne possível. Segundo Garcia (2006), as Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica salientam a importância e a 

necessidade de flexibilizar o currículo segundo as características individuais e culturais 

de seus alunos. 

 Ainda em 2001, o Congresso Nacional aprovou o Plano Nacional de Educação 

(PNE) 2001-2010, no qual a Educação Especial também esteve presente entre os 

objetivos e metas a serem alcançados naquela década.  

 Em 2004, a UNESCO divulgou um documento chamado Temário Aberto sobre 

Educação Inclusiva, que foi apresentado como referencia para a implementação de 

políticas para a inclusão. Garcia (2006) afirma que o documento defende fortemente a 

idéia da flexibilização do currículo com base nos princípios da inclusão. Ainda para a 

autora, a flexibilidade do currículo também esteve presente na proposta da organização 

do trabalho pedagógico da Secretaria de Educação Especial – SEESP, que pode ser 

notada no Documento subsidiário à política de inclusão (BRASIL, 2005). A 

preocupação com a flexibilização e adaptação dos currículos se faz pertinente aos 

progressos referentes aos processos de inclusão, sendo que permite um melhor 

atendimento a crescente heterogeneidade presente no campo educacional. 

 O Documento subsidiário à política de inclusão, lançado em 2005, pela 

Secretaria de Educação Especial teve como objetivo “[...] subsidiar os sistemas 

educacionais para transformar as escolas públicas brasileiras em espaços inclusivos e de 

qualidade, que valorizem as diferenças sociais, culturais, físicas e emocionais e atendam 

às necessidades educacionais de cada aluno”, esse documento vem para reforçar as 

ações e políticas educacionais no contexto da educação inclusiva, propondo princípios 

norteadores que permitem um repensar sobre as funções da escola no processo de 

aprendizagem e socialização dos sujeitos que fazem parte dela. 

 Nesse mesmo movimento, no ano de 2006 no cenário estadual é estabelecida a 

Política de Educação Especial do Estado de Santa Catarina, que afirma uma autonomia 

do Estado quanto à definição dos rumos da política de Educação Especial que orientam 
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as práticas inclusivas. Essa politica mantem alguns conceitos próprios, como por 

exemplo, o de deficiência mental e as diretrizes relacionadas aos educandos com 

comprometimentos severos mentais. Alem disso, destaca a autonomia da família na 

escolha do local de matricula: em ambientes regulares de ensino ou em centros de 

atendimento educacional especializado, define os educandos a serem atendidos pela 

Educação Especial e especifica as diversas deficiências e os serviços da Educação 

Especial em diferentes níveis e modalidades de ensino.  

No contexto nacional, em 2007, é publicado o Edital n.01 chamado “Programa 

de implantação das Salas de Recursos Multifuncionais”, o qual teve como objetivo 

principal:  

 

Apoiar os sistemas de ensino na organização e oferta do atendimento 
educacional especializado, por meio da implantação de salas de recursos 
multifuncionais nas escolas de educação básica da rede pública, fortalecendo 
o processo de inclusão nas classes comuns de ensino regular (BRASIL, 
2007, p.1).  

 

  O programa objetiva também a ampliação do atendimento educacional 

especializado na rede regular de ensino, selecionando projetos dos Estados e municípios 

para implantarem as Salas de Recursos Multifuncionais, expandindo assim a oferta do 

atendimento especializado aos alunos incluídos na rede regular de ensino. 

Para a implantação das SRMs, consistia que os Municípios, o Estado ou Distrito 

Federal garantissem a disponibilização do espaço físico para a implantação, professores 

para o Atendimento Educacional Especializado e formação continuada para os mesmos. 

O MEC se responsabilizaria com a distribuição de equipamento e materiais didáticos 

para as escolas da educação básica da rede pública de ensino que receberiam a SRMs. 

Ainda nesse Edital, é feita uma diferenciação entre as Salas de Recursos em Tipo I e 

Tipo II, a sala do Tipo I chamaria Salas de Recursos Multifuncionais e a sala do Tipo II 

Sala de Recursos Multifuncional com recurso por deficiência visual, nessa sala do tipo 

II há maior disponibilização de materiais didáticos específicos para o atendimento de 

alunos com deficiência visual.  

De acordo com os dados do MEC, até o ano de 2010 foram disponibilizadas 24.301 

Salas de Recursos Multifuncionais do Tipo I e II, contemplando 83% dos municípios 

brasileiros (BRASIL, 2010).  

Em relação ao Atendimento Educacional Especializado (AEE), o Decreto nº 

6.571/08 assegura em seu art.1º que a União proporcionará apoio técnico e financeiro 
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aos sistemas públicos de ensino, com o intuito de ampliar a oferta do AEE aos alunos 

matriculados na rede de ensino. O Decreto destaca no art. 3º, a implantação de Salas de 

Recursos Multifuncionais (SRMs) e as define como “ambientes dotados de 

equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos para a oferta do 

atendimento educacional especializado” (BRASIL, 2008, p. 02).  

Vale ressaltar que o Decreto nº 6.571/08 foi revogado em novembro de 2011, 

pelo Decreto nº 7.611/2011, nesse novo decreto é mantida as ações e conteúdos 

presentes no decreto anterior, o diferencial está na questão de repasses de verbas do 

FUNDEB para as matriculas realizadas nas escolas especiais ou especializadas. 

Podemos considerar que a atual política criada pela extinta Secretaria de 

Educação Especial é priorizar as Salas de Recursos Multifuncionais que oferecem um 

Atendimento Educacional Especializado aos alunos com deficiências, transtornos 

globais de desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação, favorecendo o acesso 

ao conhecimento e desenvolvendo competências e habilidades próprias de cada aluno. 

Devido à extinção desta secretaria, seus programas e ações estão vinculados a Secretaria 

de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI).  

A “Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva” (PNEE-EI) do MEC aprovado em 2008 é o documento que orienta as 

políticas publicas voltada para o atendimento de estudantes com deficiências, 

transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

Considerando os alunos com deficiência aqueles que por aspecto mental, físico ou 

sensorial sejam impedidos de participarem de forma plena e efetiva na escola e na 

sociedade. Os alunos com transtornos globais de desenvolvimento são os que 

apresentam alterações nas interações sociais e na comunicação, que possuem interesses 

restritos, estereotipados e repetitivos. São considerados com altas habilidades ou 

superdotação os que demonstram capacidade e potencial elevado em algumas áreas de 

conhecimento isoladas ou combinadas (BRASIL, 2008). Mas ao definir os alunos a 

serem atendidos pela Educação Especial, ressalta que: 

 
 As definições do público alvo devem ser contextualizadas e não se esgotam 
na mera categorização e especificações atribuídas a um quadro de 
deficiência, transtornos, distúrbios e aptidões. Considera-se que as pessoas 
se modificam continuamente transformando o contexto no qual se inserem. 
Esse dinamismo exige uma atuação pedagógica voltada para alterar a 
situação de exclusão, enfatizando a importância de ambientes heterogêneos 
que promovam a aprendizagem de todos os alunos (BRASIL, 2008, p. 15). 
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 Além disso, são especificadas as funções do Atendimento Educacional 

Especializado em que é reforçado os princípios e fundamentos da inclusão escolar. O 

documento destaca também a importância da educação especial como modalidade de 

ensino que deve passar de modo transversal por todos os níveis da educação básica. 

Nesse sentido, a Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva passa a se 

constituir em toda proposta pedagógica da escola, de modo a atender todas as 

necessidades especificas dos alunos, auxiliando em seu processo de desenvolvimento 

global.  

Vale ressaltar que o documento prevê a oferta da Educação Especial através do 

atendimento educacional especializado em todos os níveis da educação básica; na 

modalidade da educação de jovens e adultos e na educação profissional; na educação 

indígena, do campo e quilombola; e na educação superior.  

No Estado de Santa de Catarina, a Secretaria de Estado de Educação – SED e 

Fundação Catarinense de Educação Especial – FCEE, lançaram no ano de 2009 o 

Programa Pedagógico da Educação Especial que traçou as diretrizes dos serviços da 

educação especial, que direcionam as ações de ensino aprendizagem dos alunos 

matriculados na rede regular de ensino, centros especializados de atendimento 

educacional e escolas especiais mantidas pelas APAEs. A SED e FCEE acreditam que a 

educação inclusiva se efetuará somente através de planejamento e ações gradativas que 

progressivamente tornaram o sistema regular de ensino em um verdadeiro ambiente de 

acolhimento à diversidade humana.  

 Em 2010, o Ministério da Educação juntamente com a extinta Secretaria de 

Educação Especial2 publicaram o Manual de Orientação: Programa de implantação da 

Sala de Recurso Multifuncional, cuja distribuição do manual tem como objetivo orientar 

os sistemas de ensino sobre o funcionamento do programa referente a implantação das 

Salas de Recursos Multifuncionais, bem como a oferta do Atendimento Educacional 

Especializado. O manual contempla  os aspectos legais e pedagógicos do atendimento 

educacional especializado, os objetivos e ações do programa, e as condições gerais para 

a implantação das SRMs.  

                                                           

2 A Secretaria de Educação Especial foi extinta em 2011. Devido à sua extinção, seus programas e ações 
estão atrelados a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (MEC, 
2012). 
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Na década de 2000, é possível perceber que as políticas públicas voltadas para 

inclusão escolar são marcadas pelo detalhamento e disciplinamento dos serviços, 

delimitação do público alvo da educação especial que na década de 1990 estava difuso e 

diluído no conceito de necessidades educacionais especiais batizado então pela 

declaração de Salamanca (1994), pelo direcionamento das ações e oficialização do 

funcionamento da salas de recursos multifuncionais e a atribuição de responsabilidades 

das classes regulares do AEE na inclusão escolar. Fica estabelecido que as classes 

regulares assumem a responsabilidade pela escolarização e o AEE se responsabiliza 

pela complementação a formação desses alunos com vistas a sua autonomia, não 

substituindo o processo de escolarização. A figura 4 representa os principais avanços e 

conquistas relacionadas às políticas de inclusão escolar na última década. 

 

Figura 4: Síntese dos pontos marcantes no âmbito da inclusão escolar na década de 

2000. 

 

 

Fonte: Produção da Pesquisadora, 2012. 

 

Enfim, as políticas voltadas para a Educação Especial no Brasil têm vinculação 

com ações internacionais que fomentam as políticas públicas em diversos países. 

Relacionando essas políticas com a educação básica é possível perceber que elas 

propõem uma série de medidas que promovem um atendimento educacional 

especializado para aqueles alunos considerados como “especiais”, contribuindo para o 

desenvolvimento humano e educacional desses indivíduos.  

Garcia (2006) preocupa-se ainda com a insuficiência das políticas da educação 

especial no Brasil em relação à superação das desigualdades educacionais. A autora 
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considera que a política de Educação Especial no Brasil expressa uma reprodução às 

proposições internacionais, mas expressa também uma apropriação de princípios 

conservadores na compreensão das relações sociais. Os formuladores da política 

educacional enfatizam, sublinham, focam algumas práticas e pensamentos, assim como, 

desqualificam, obscurecem e desprezam outras. Nesse sentido, o estudo das políticas 

possibilita a compreensão da realidade. A atual política da Educação Especial está 

pautada pelo atendimento pedagógico aos alunos com necessidades educacionais 

especiais, sejam elas, deficiências, transtornos globais de desenvolvimento ou altas 

habilidades. Esse atendimento pedagógico se contrapõe a forma clínica de atuação na 

educação especial. 

Mendes (2006) considera que possibilidades de mudanças no campo da 

educação estão presentes em leis, mas ainda faltam compreensão e tradução em ações 

políticas. Por isso, muitas vezes as intenções de mudanças não chegam às escolas e 

salas de aula. A autora acredita que as ações da política do MEC têm prejudicado o 

processo de inclusão escolar na realidade brasileira, por diversos motivos. A política 

nacional, no âmbito dos estados e municípios, tem sido guiada por atividades de baixo 

custo, trazendo vantagens financeiras para o Estado. Segundo a autora, é necessário 

deixar de lado a ilusão que a inclusão será um processo fácil, barato e indolor se 

quisermos avançar em direção a um sistema educacional inclusivo. 

 Em relação ao ciclo de políticas definido por Ball e Bowe (1992), é notável o 

contexto de influência no que diz respeito à produção de textos oficiais que norteiam as 

políticas públicas educacionais em nosso país. Os autores sugerem que o foco de análise 

das políticas deve incidir sobre a interpretação e recriação das políticas no Contexto da 

Prática. Cabe agora, sabermos como estão sendo traduzidas, reinterpretadas e aplicadas 

no contexto da prática. 
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CAPITULO III  

CARACTERIZAÇÃO E PROCESSO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO ESP ECIAL 

EM SANTA CATARINA: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E FLORIANÓPOL IS EM 

DESTAQUE 

 

 O presente capítulo sistematiza os primeiros objetivos dessa dissertação que 

consistia em identificar os indicadores demográficos e educacionais dos municípios 

estudados, assim como, caracterizar a história da Educação Especial na perspectiva da 

Educação Inclusiva nos municípios de Balneário Camboriú e Florianópolis-SC. A 

construção desse texto empregou como fonte de dados a entrevista realizada com as 

gestoras de ambos os municípios e consultas realizadas em documentos e sítios da 

internet dos municípios participantes da pesquisa. 

 

3.1 A Educação Especial no Estado de Santa Catarina 

 

As precursoras idéias de educação especial no Estado de Santa Catarina podem 

ser demarcadas no ano de 1954, com a visita a Florianópolis do professor João Barroso 

Júnior, técnico de educação do Ministério de Educação e Cultura que veio para divulgar 

o Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), do Rio de Janeiro. No ano seguinte 

em 1955 é implantada a primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – 

Apae no Estado, especificamente no município de Brusque. No entanto, em 1957 se 

inicia oficialmente o atendimento público na área da Educação Especial, com o 

funcionamento de uma classe especial para crianças com deficiência, denominado como 

Grupo Escolar Barreiros Filho (SANTA CATARINA, 2006). 

O Governo do Estado, em 1963, determina o funcionamento de serviços da 

Educação Especial fazendo parcerias com a iniciativa privada, era dever do Estado o 

fornecimento dos serviços e a disponibilização dos professores. Com a expansão dos 

serviços voltados para a Educação Especial em Santa Catarina, surgiu a necessidade da 

criação de uma instituição pública que tivesse como propósito definir os rumos da 

educação especial no âmbito estadual, como criar diretrizes, capacitar professores, 

fomentar estudos e pesquisas relacionados à área e fornecer assistência técnica aos 

profissionais ligados a Educação Especial (SANTA CATARINA, 2006).  

Nesse movimento, em 1968, é criada a Fundação Catarinense de Educação 

Especial (FCEE), uma instituição sem fins lucrativos e vinculada a Secretaria de Estado 
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da Educação. Como um órgão coordenador e executor da Educação Especial és 

responsável por definir os rumos da Educação Especial de Santa Catarina, em 1977 a 

Fundação elaborou em parceria com o Centro Nacional da Educação Especial o projeto 

“Montagem do currículo para a educação especial: criação de classes especiais”, desde 

então, alunos com necessidades educacionais especiais possuem atendimento 

educacional em escolas de ensino regular (SANTA CATARINA, 2012).  

A partir desse período, com a criação do projeto piloto “Montagem de currículo 

para educação especial: criação de classes especiais” que tinha como objetivo implantar 

classes especiais nas escolas de ensino regular foi criada as salas multimeios para 

deficientes sensoriais, hoje denominadas como salas de recursos multifuncionais. Nesse 

sentindo, nota-se que o movimento estadual no âmbito da educação especial é 

antecedente às políticas que norteiam as ações em nível nacional. 

Não da para ignorar que a atuação da Fundação sempre foi muito marcante e 

influenciou nas políticas municipais e nacionais, temos como exemplo, as salas 

multimeios implantadas na década de 1970. Na década de 1980, outros movimentos 

redimensionaram a educação especial, em que foi instituído um Comitê Nacional [...] 

para traçar uma política de ação conjunta, destinada a aprimorar a educação especial e a 

integrar; na sociedade, as pessoas com deficiências, problemas de conduta e 

superdotadas (SANTA CATARINA, 2002, p. 37).  

O estado de Santa Catarina, a partir da década de 1980, possui uma experiência 

pioneira em relação à integração de alunos com necessidades educativas escolar no 

ensino regular.  

Em 1987, a Secretaria de Educação do Estado, estabeleceu o Plano de Ação para 

o quadriênio de 1988 à 1991, que tinha como objetivo garantir a escolarização para 

todas as crianças que estavam em idade escolar. Esse Plano traçou cinco diretrizes em 

relação aos educandos com deficiência: 

 

- Acesso ao ensino regular de educandos com deficiência, assegurado pela 
matrícula compulsória; 
- Permanência mediante a expansão das modalidades alternativas de 
atendimento (salas de recursos, salas de apoio pedagógico e salas de 
atendimento alternativo para deficientes mentais nas localidades onde não 
houvesse escolas especiais); 
- Descentralização administrativa com a implementação das equipes 
regionais de educação especial; 
- Reorganização curricular para a elaboração da proposta curricular do 
Estado; 
- Pesquisa e extensão para a capacitação de educadores e desenvolvimento 
de ajudas técnicas. (FCEE, 2012). 
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  Pode-se considerar o movimento da matricula compulsória como desencadeador 

para a integração dos alunos com deficiência no ensino regular no Estado de Santa 

Catarina. 

 O contexto histórico no qual se constituiu a Educação Especial no Estado de 

Santa Catarina permite compreender as condições que contribuíram para a constituição 

e caracterização do processo histórico da Educação Especial nos municípios de 

Balneário Camboríu e Florianópolis, objetos de estudo da pesquisa desenvolvida em 

rede nacional sobre as Salas de Recursos Multifuncionais nas escolas comuns pelo 

ONEESP e, da mesma forma objeto do presente estudo.  

 

3.2 A Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva em Balneário 

Camboriú – SC 

 

 A construção do texto sobre a historia da Educação Especial no município de 

Balneário Camboriú está respaldada no depoimento da Diretora do Departamento da 

Educação Especial do município. Esses dados foram coletados por meio de uma 

entrevista semi-estruturada que teve como eixo temático a história da educação especial, 

com a finalidade de identificar o processo de constituição da Educação Especial, as 

mudanças que foram ocorrendo, a participação de instituições especializadas nesse 

processo e os atendimentos educacionais especializados oferecidos. Do mesmo modo, 

foram considerados nessa construção a dissertação de mestrado de autoria de 

Hoefelmann (2003) desenvolvida no Programa de Pós Graduação em Educação da 

Universidade do Vale do Itajaí, UNIVALI. 

 Observou-se no capitulo anterior que a década de 1990 pode ser considerada 

como desencadeadora das políticas públicas voltadas para a inclusão escolar. Nesse 

capitulo interessa-me demarcar as décadas de 1990 e 2000 para abordar o processo 

inclusivo no município e evidenciar de que modo no contexto local as políticas 

fomentadas mundialmente e nacionalmente foram reinterpretadas no contexto da 

prática. 

 Os dados coletados na entrevista com a diretora da Educação da Especial do 

município estão situados a partir do final da década de 1990, período em que esta foi 

contratada como a primeira profissional para atuar na rede de ensino no âmbito da 

Educação Especial. 
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 Hoefelmann (2003) em seu estudo afirma que em Balneário Camboriú as 

matriculas de alunos com necessidades especiais na escola regular tiveram um aumento 

após a aprovação da LDB 9.394/96, cuja orientação encaminha para o atendimento 

educacional desses alunos na rede regular de ensino. Nesse movimento, parece coerente 

que no final da década de 1990, o processo de inclusão na rede municipal de ensino 

tenha se fortalecido com a contratação de uma profissional com formação especifica 

para atuar na área da Educação Especial.  

 Desse modo, o aumento do número de matrículas de alunos com deficiência e as 

primeiras iniciativas do município no sentido de ampliar sua equipe técnica com 

profissional da Educação Especial para atender essa parcela da população, são 

indicadores das influências das políticas e princípios definidos na Conferência Mundial 

de Educação Especial (UNESCO, 1994) e da LDB 9.394/96 que garantiu o direito à 

Educação para todos como dever do Estado. 

 De acordo com a diretora da Educação Especial entrevistada, em 1999, quando 

começou a fazer parte da rede, havia cinco alunos com deficiência incluídos na Escola 

Municipal Presidente Medici e recebendo, paralelamente, atendimento educacional 

especializado na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).  

Da mesma forma, Hoefelmann (2003) destaca a participação da Apae no 

processo de inclusão dos alunos com necessidades especiais na rede municipal de 

ensino de Balneário Camboriú. Nesse processo, as famílias eram orientadas pela equipe 

técnica e pelos professores sobre a relevância de um novo contexto escolar para os seus 

filhos, mas a decisão e a escolha pela instituição eram delas, assim sendo, muitos alunos 

passaram a frequentar a escola e mantendo-se, porem, vinculados à Escola Especial.  

 A Apae surgiu no Brasil em 1954, na cidade do Rio de Janeiro - RJ, e 1955 em 

Santa Catarina com o objetivo principal de promover a atenção integral às crianças com 

deficiência. Essa mobilização em torno das pessoas com deficiências foi impulsionada 

com a Declaração dos Direitos Humanos, que resultou na criação das Apaes (APAE, 

2012).  

  Na concepção da entrevistada, a Apae participou diretamente na historia da 

inclusão de alunos com deficiência na rede de ensino do município. A instituição é 

quem encaminhava as crianças com alguma deficiência à escola, havendo um elo entre a 

Apae e a Secretaria de Educação. 

No que se refere a inclusão de outra deficiências, como a auditiva, por exemplo, 

esse processo ocorreu um pouco mais tarde, mas na época não haviam intérpretes. 
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Nesse período foi realizada uma grande reunião com a Secretária de Educação, com o 

conselho tutelar e com representantes do Ministério Público, só então o município 

conseguiu contratar uma intérprete para trabalhar no processo educacional dos 

deficientes auditivos. 

 A dificuldade do município e da Secretaria de Educação em contratar um 

intérprete talvez possa ser justifica pela Lei dos Tradutores Interpretes de Libras – Lei 

nº 12.319/2010 que veio regulamentar a profissão de tradutor de línguas de sinais, 

somente em setembro de 2010 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (BRASIL).  

 As principais mudanças na Educação Especial do município foram ocorrendo 

principalmente com a presença das instituições especializadas, o que remete a outra 

questão relevante: a participação de instituições especializadas ou organizações não 

governamentais na trajetória histórica da inclusão de pessoas com necessidades 

especiais na região. 

 De acordo com o crescimento das matriculas ampliaram-se as parcerias. No final 

da década de 1990 havia dois deficientes visuais matriculados na rede de ensino, porem, 

haviam poucos profissionais capacitados para o atendimento. Essa defasagem levou o 

município a buscar uma parceria com o governo do Estado, a qual existe até hoje, com a 

manutenção de uma sala de recursos para deficientes visuais em uma escola pública 

estadual instalada no município. A prefeitura fornece o espaço físico e os materiais 

necessários e o Estado fornece os profissionais, conforme relatou a Diretora.  

 Sobre a parceria das associações com a Educação Especial e Inclusiva no 

município, a entrevistada destaca a presença de cinco instituições especializadas que 

atuam em parceria com a Secretaria de Educação, auxiliando no atendimento dos alunos 

com deficiência e transtornos globais de desenvolvimento. Conforme afirma a diretora: 

 

[...] o que nós temos de bom é que aqui nós temos muitas instituições 
parceiras. A Apae que trabalha com a deficiência intelectual, a Amor pra 
Down trabalha com a síndrome de Down, as Asparcs trabalha com os 
surdos, a Ama atende os autistas e a Afadefi com os deficientes físicos, 
então nós temos essas parcerias.  

 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9.394/96, afirma que a 

educação de pessoas com necessidades educacionais especiais é um dever do Estado, 

mas abre espaço para o atendimento especializado, como está descrito no Art. 60º “Os 

órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de caracterização das 
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instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em 

educação especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo Poder Público”.  

 A participação das instituições especializadas no município de Balneário 

Camboriú muito contribui para o desenvolvimento educacional dos alunos com 

deficiência, transtornos globais de desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação. 

De acordo a Diretora, elas realizam o atendimento clínico com alguns profissionais 

cedidos pela prefeitura para atender os alunos da rede pública e trabalham também 

auxiliando no desenvolvimento dos alunos, de acordo com as especificidades de cada 

um. 

 O projeto de lei do Plano Nacional de Educação para o decênio 2011-2020, 

prevê em suas estratégias “[...] a articulação entre o ensino regular e o atendimento 

educacional especializado complementar ofertado em salas de recursos multifuncionais 

da própria escola ou em instituições especializadas” (BRASIL, 2011, p.7)3. Prevê-se 

assim, que a participação das instituições especializadas com intuito de fomentar a 

educação inclusiva só tende a crescer e se fortalecer com o apoio do Estado. 

 Em relação à trajetória dos tipos de serviços de educação especial nas escolas 

comuns, a trajetória dos serviços de apoio teve inicio com a presença de alguns alunos 

surdos, conforme relatou a diretora, “Conta-se que há algum tempo atrás havia [...], 

alguns surdos no CIEP e fizeram uma classe especial. O CIEP era do município e de 

período integral [...]”. O CIEP é o Centro Integrado de Educação Pública, o primeiro 

colégio de atendimento de período integral no estado e único no município. Ele atende 

as séries do 1º ao 5º.  

 O marco inicial dos serviços de apoio da Educação Especial teve inicio na 

década de 1980, com a criação de uma classe especial, no Centro Integrado de Educação 

Pública de Balneário Camboriú, SC. A classe especial é uma sala de aula em uma escola 

de ensino regular, havendo espaço físico e modular adequado, o professor dessa sala 

utiliza métodos, técnicas, procedimentos didáticos e recursos pedagógicos para que o 

aluno possa ter acesso ao currículo de base nacional comum (BRASIL, 2001). 

 No ano de 1999, quando a diretora atuava como professora na rede de ensino do 

                                                           

3
 O Plano Nacional de Educação 2011-2020 deverá ser a principal diretriz para as políticas públicas 

educacionais no Brasil. Para vigorar, precisa ser debatido e aprovado pelos parlamentares do Congresso 
Nacional e passar pela sanção presidencial. Esse plano ainda se encontra em fase de discussão para a sua 
aprovação. 
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município, seu papel era de professora itinerante. Esta atuava nos locais que haviam 

alunos com necessidades educacionais especiais.  

A itinerância é o serviço de orientação pedagógica desenvolvido por um 

professor especializado em educação especial. Esse professor faz visitas periódicas as 

escolas para trabalhar com os alunos que apresentam necessidades educacionais 

especiais. O trabalho é realizado em conjunto com o professor da classe comum da rede 

de ensino (BRASIL, 2001).  

Em 2002, foi implantado o Departamento de Educação Especial através da Lei 

Municipal nº 1.069/91 subordinado a Secretaria Municipal de Educação pela Lei nº 

2183/2002. Hoje o Departamento de Educação Especial de Balneário Camboriú possui 

uma equipe formada por diferentes profissionais, como: Apoios Pedagógicos Especiais 

que são educadoras especiais e pedagogas, Fonoaudiólogos, Psicólogos, Instrutores de 

Libras e Intérpretes. 

 Quando assumiu o cargo, a diretora do Departamento de Educação Especial, 

criou o projeto “Integradora do Ensino Especial”. Este projeto se referia a um professor 

que realizava mediações entre o aluno com deficiência e a sala de aula, hoje conhecido 

como Apoio Pedagógico Especial, “[...] esse professor veio para dar um olhar 

diferenciado para esse aluno dentro da sala de aula [...]”,  conforme relatou a 

entrevistada. 

 Após surgiram as salas de recursos, as escolas passaram por adaptações físicas e 

os professores foram se capacitando para receber os alunos com necessidades 

educacionais especiais. 

 Como se observa há uma estreita conexão das políticas do município com as 

políticas estabelecidas em nível nacional, o município foi se adequado e buscando 

melhorias em infra-estrutura e aperfeiçoamento profissional  para responder as políticas 

nacionais de inclusão escolar. 

 Em 20084, iniciou-se a implantação das Salas de Recursos Multifuncionais 

(SRMs) no município. Esse processo se fortaleceu após o Decreto Nº 6.571/08 que 

dispõem sobre o atendimento educacional especializado (AEE). Entre os objetivos do 

decreto é a implantação de salas de recursos multifuncionais (BRASIL, 2008). 

                                                           

4
  Observa-se um intervalo significativo entre o período 2002 e 2007, isso se deve ao fato da mudança da 

gestão municipal, a atual diretora foi afastada do cargo e consultada a equipe da Educação Especial se 
constatou que não há documentação e registros referente a esse período. 
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 Privilegiando o atendimento dos alunos com deficiências, transtornos globais de 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, a Secretária Municipal de Educação 

de Balneário Camboriú-SC, implantou em 2011 as Salas de Recursos Multifuncionais 

(SRMs), com base no inciso I do Art.3º do Decreto Nº 6.571/08 que objetiva a 

implantação de SRMs. 

 A rede municipal de ensino de Balneário Camboriú é composta por dezessete 

escolas e vinte e três núcleos de educação infantil. Desse total, doze escolas já possuem 

as SRMs implantadas. Primeiramente o atendimento especializado das SRMs eram 

oferecidos apenas para os alunos matriculados na escola, por se tratar de um projeto 

novo, a partir desse ano de 2012 o atendimento passou a ser oferecido para os alunos do 

município matriculados naquela escola ou outra escola da rede. 

 Mesmo com a implantação das SRMs manteve-se o professor de Apoio 

Pedagógico. Esse é responsável pelo atendimento diferenciado do que é oferecido nas 

SRMs e atua diretamente na sala de aula, intermediando e orientando as atividades do 

aluno com deficiência, transtorno global de desenvolvimento ou altas 

habilidades/superdotação no contexto de sala de aula. 

 Outro ponto pertinente à salientar são os tipos de atendimento educacionais que 

o município disponibiliza. A rede de ensino atualmente possui os professores de apoio 

pedagógico, esses estão presentes em todas as escolas e as SRMs em doze escolas. Nas 

SRMs são atendidas todas as necessidade educacionais especiais e ainda o município 

trabalha em parceria com as instituições especializadas. 

 Ressalta a gestora sobre a importância das parcerias existentes com as 

instituições especializadas para a apresentação e divulgação dos trabalhos realizados nas 

SRMs. 

Agora com as salas multifuncionais eles [os responsáveis pelas instituições 
especializadas] estão sendo nossos companheiros abrindo espaço pra gente 
falar pros pais sobre a sala, a importância das salas, o porquê que eles tem 
que frequentar lá. 
 

 A gestora destaca ainda que: 

 

 [...] tem alguns posicionamentos que a instituição vai até a escola e 
interfere na questão, aí a gente chama eles na hora e vai lá e diz “O 
trabalho de vocês é um, é institucional e clínico, o nosso é pedagógico, 
então vamos sentar nós escola, secretaria, departamento e fazer juntos”, 
sempre esse elo juntos, sempre. Podemos não concordar, mas chegamos 
num consenso. 
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 Nesse sentido, é notável a importância da comunicação e clareza das atribuições 

de cada esfera para a realização das ações inclusivas, no que se refere ao processo de 

escolarização do público alvo da Educação Especial.   

 Conforme o último Censo realizado, o Município de Balneário Camboriú possui 

397 alunos considerados público alvo da Educação Especial matriculados em ambientes 

educacionais municipais, estaduais e particulares regulares.  

 Fica evidente na entrevista realizada com a diretora do Departamento de 

Educação Especial que a participação das instituições especializadas no atendimento 

clínico, no processo de inclusão e no desenvolvimento educacional dos alunos foi de 

suma importância para os avanços, conquistas e progressos no campo da Educação 

Especial do município de Balneário Camboriú, SC na perspectiva da inclusão escolar.  

Não se pode ignorar que, no Brasil, as instituições especializadas ou 

filantrópicas e assistenciais tiveram importante papel na implantação e consolidação da 

educação de alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades, prioritariamente em ambientes segregados. Também não se pode ignorar o 

fortalecimento dessas instituições no sentido de assegurar a distribuição e destinação de 

recursos públicos para suas atividades.  

A recente aprovação do Decreto nº 7.611 de dezembro de 2011 reafirma a força 

dessas instituições. No referido Decreto, a União se responsabiliza por prestar apoio 

técnico e financeiro a instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 

lucrativos, com a finalidade de ampliar a oferta do atendimento educacional 

especializado aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública de ensino regular 

(BRASIL, 2011,art 5º). 

A realidade de Balneário Camboriú evidencia a atuação das instituições 

especializadas, porém seu apoio ocorre no sentido de fortalecer as ações de inclusão 

escolar e não no sentido de tentar retomar para si as funções da escola publica de educar 

os alunos público alvo da Educação Especial.  

 Mendes (2003), destaca que as crianças com deficiências ao serem matriculadas 

somente na classe especial, privando-as de freqüentarem a classe regular se constitui 

uma forma de preconceito, em que elas são julgadas incapazes de se beneficiar das 

mesmas condições que os demais alunos. Nesse sentido, que vários documentos oficiais 
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destacam que o atendimento especializado na escola ou nas instituições especializadas 

não é substitutivo ao processo educacional realizado nas classes comum. 

  

3.2.1 Indicadores demográficos de Balneário Camboriú (IBGE) 

 

 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) têm como missão 

retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento da sua realidade e ao 

exercício da cidadania (IBGE). 

 De acordo com o Censo 2010, que fez um levantamento minucioso dos 

municípios brasileiros, o município de Balneário Camboriú – SC possui 108.089 mil 

habitantes, sendo o 12º município mais populoso do Estado. Este está localizado no 

litoral norte, possui área territorial de 47 km² e seu bioma é caracterizado como mata 

atlântica. Destaca-se como o município com maior densidade demográfica de Santa 

Catarina, com 2.350 habitantes por km². 

 O processo histórico do município teve inicio em 1758, quando começou a ser 

povoado por algumas famílias procedentes de Porto Belo-SC que se estabeleceram no 

local, na época denominado como Nossa Senhora do Bonsucesso. Mais tarde, em 1930, 

começou uma maior ocupação do local devido sua situação geográfica privilegiada, 

iniciando a fase da região preferida pelos banhistas. Somente, em 1964, o distrito obteve 

autonomia, passando a ser denominado como município de Balneário de Camboriú, 

quatorze anos depois alterado para Balneário Camboriú (BRASIL, 2012). 

 Em relação à etnia, o Censo 2000, apontou que 92,5% da população são de 

raça/cor branca, 6,4% parda, 0,9% amarela e 0,3% negra. Observa-se a forte presença 

de pessoas brancas, estas são descendentes de italianos, alemães e portugueses, oriundos 

de cidades próximas e/ou estados vizinhos. 

 Em 2010, o Sebrae de Santa Catarina (SEBRAE, 2010) realizou um estudo do 

desempenho do município nos últimos anos frente à evolução de seus indicadores de 

desenvolvimento humano, suas ações no campo da saúde e da educação, e da condição 

dos domicílios. Para o estudo da qualidade de vida do município este órgão apoiou-se 

no uso de indicadores reconhecidos e amplamente utilizados, como é o caso do Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH), o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal 

(IFDM) e o Índice de Desenvolvimento Familiar (IDF). Em ambos os casos, foram 

avaliados aspectos relacionados à educação, longevidade, emprego e renda, acesso ao 
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trabalho, condições habitacionais e outras variáveis que integram alguns dos indicadores 

de desenvolvimento humano mencionados. 

 O estudo demonstrou (SEBRAE, 2010) que nesta década, o Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal de Balneário Camboriú alcançou 0,867,  

colocando o município na  2ª posição estadual neste indicador. 

 Dados do IBGE relacionados ao Mapa de Pobreza e Desigualdade dos 

Municípios Brasileiros – 2003 indicam que a incidência de pobreza em Balneário 

Camboriú atingia à época  25,3% da população do município. Se na área  central da 

cidade concentra-se a população de maior renda e melhores condições de vida, nos 

bairros mais afastados do centro, todavia, registra-se a presença da população de mais 

baixa renda. Os bairros dos Municípios e Nações, por exemplo, caracterizam-se pela 

grande escala de imigração da população de baixa renda, geralmente oriundos do Oeste 

e Planalto Serrano de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. 

 Por meio dos dados disponibilizados pelo IBGE (2012) foi possível identificar 

ainda algumas informações sobre a educação no município. Este possui 948 docentes, 

divididos nas etapas da educação básica, em que: 655 do ensino fundamental (69,1%), 

215 do ensino médio (22,7%) e 78 docentes atuando na Pré-escola (8,2%), em um total 

de 61 escolas, sendo elas divididas nas seguintes etapas: 31 do ensino fundamental 

(50,8%), 18 da Pré-escola (29,5%) e 12 escolas do ensino médio (19,7%) (IBGE, 2012).  

 Evidencia-se que o maior número de docentes e escolas estão concentrados no 

ensino fundamental, este que a matrícula é obrigatória para todas as crianças com idade 

entre seis e quatorze anos. 

 

3.2.2 Indicadores educacionais de Balneário Camboriú – Um olhar para o IDEB 

 

 A rede municipal de ensino de Balneário Camboriú abrange dezesseis (16) 

escolas do ensino fundamental, vinte e três (23) núcleos de Educação Infantil e um 

CEJA (Educação de Jovens e Adultos). Cinco departamentos integram ao 

funcionamento da Secretária de Educação, são eles: Administrativo, Desenvolvimento 

Educacional, Técnico Pedagógico, Educação Especial e Educação Infantil 

(BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2012). 

 A partir do Plano de Desenvolvimento de Educação (PDE) novos caminhos 

foram traçados, em nível de política educacional, com intuito de alcançar metas de 

melhorias no sistema educacional. Após serem estabelecidos os Planos de Metas, fica 
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definido no capítulo II, artigo 3º, que aborda especificamente o Índice de 

Desenvolvimento Educação Básica. 

 

Art. 3º A qualidade da educação básica será aferida, objetivamente, com 
base no IDEB, calculado e divulgado periodicamente pelo INEP, a partir dos 
dados sobre rendimento escolar, combinados com o desempenho dos alunos, 
constantes do censo escolar e do Sistema de Avaliação da Educação Básica - 
SAEB, composto pela Avaliação Nacional da Educação Básica - ANEB e a 
Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Prova Brasil). 
Parágrafo único. O IDEB será o indicador objetivo para a verificação do 
cumprimento de metas fixadas no termo de adesão ao Compromisso. 

 

 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), tem como finalidade 

monitorar o sistema de ensino no Brasil, de acordo com os indicadores de fluxo (evasão, 

promoção, repetência) e pontuações em exames padronizados e aplicados ao final de 

determinada etapa de ensino (4º séries/5º ano e 8º série/9º ano do ensino fundamental e 

3º ano do ensino médio).  

O Ideb foi criado em 2007, em uma escala de zero a dez, a série histórica do 

Ideb se inicia em 2005, quando foram estabelecidas metas bienais de qualidade de 

ensino, a serem atingidas pelo País, pelas escolas, municípios e unidades da Federação, 

isso significa, progredir de acordo com a média 3,8 registrada em 2005, na primeira fase 

do ensino fundamental, para um Ideb igual a 6,0 no ano de 2022, que corresponde ao 

ano bicentenário da Independência (BRASIL). 

 Apresento as notas e as metas do Ideb do município de Balneário Camboriú, 

organizados em dois quadros, um referente as notas obtidas pelas 4º séries/5º anos e 

outro referente às 8º séries/9º anos. 

 

Quadro 1: Médias obtidas no Ideb, anos iniciais e finais, município de Balneário 

Camboriú, SC. 

        

IDEB 2007 2009 2011 

ANOS INICIAIS 

Metas Projetadas 4.7 5.0 5.4 

Nota Obtida 4.9 5.1 5.6 

ANOS FINAIS 

Metas Projetadas 3.9 4.1 4.3 

Nota Obtida 3.9 4.1 4.7 
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Fonte: Dados coletados no sítio do Governo Federal (MEC, 2012) 

 

 As notas obtidas pelo Ideb 2007 e 2009 mostram que nas séries iniciais as metas 

estabelecidas foram superadas e nas séries finais do ensino fundamental as notas foram 

de acordo com as metas. O resultado de Ideb 2011 mostrou em ambas as etapas do 

ensino básico, um avanço significativo, ultrapassando a média obtida em 2009 e nota 

que estava projetada para esse ano.  

 Os avanços alcançados na melhoria da educação básica, de acordo com as notas 

obtidas pelo Ideb, podem serem justificadas pelas mudanças educacionais em relação à 

financiamentos e a implantação dos planos de desenvolvimento e investimentos em 

todos os níveis de educação que rumam em direção aos índices de uma educação de 

qualidade de acordo com parâmetros de primeiro mundo. Para que se alcance a meta de 

média 6,0 no ano de 2022, é preciso que a cada avaliação as notas superem ou se 

igualem as metas estabelecidas pelo Índice de Desenvolvimento de Educação Básica 

(IDEB).  

 

3.2.3 A estrutura e funcionamento do Departamento de Educação Especial na 

Secretaria de Educação de Balneário Camboriú, SC 

 

A secretaria de Educação é composta por cinco departamentos, são eles: 

Administrativo, Desenvolvimento Educacional, Técnico Pedagógico, Educação Infantil 

e Educação Especial.  

O Departamento de Educação Especial foi criado em 2002, através da Lei 

Municipal nº 1.069/91, em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O 

departamento conta com uma equipe de multiprofissionais formada por Apoios 

Pedagógicos Especiais (Educadores Especiais e Pedagogas), Fonoaudiólogos, 

Psicólogos, Instrutores de Libras e Intérpretes. Esses profissionais atuam diretamente 

nos Centros Educacionais e Núcleos de Educação Infantil. 

Além da equipe multiprofissional, o departamento conta com um trabalho 

consolidado com instituições especializadas do próprio município, a saber: AFADEFI – 

Associação de Apoio as Famílias de Deficientes Físicos; AMA – Associação de Amigos 

do Autista; ASBAC – Associação de Surdos de Balneário Camboriú; APAE – 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. 
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O Departamento realiza reuniões mensais com a equipe multiprofissional, nessas 

reuniões são debatidos assuntos referentes à projetos que estão sendo realizados nos 

Núcleos e Escolas. O Departamento também organiza e coordena eventos relacionados 

a Educação Especial, como: Dia Mundial da Voz (16 de Abril) e Semana das 

Deficiências (realizado em Agosto). 

 O Professor de Apoio Pedagógico Especial pode ser considerado como um 

diferencial na Secretaria de Educação do município. Esses professores atuam em 

Núcleos e Escolas auxiliando professores que possuem alunos com deficiência em sala. 

Segundo a Gestora, “O trabalho do Apoio Pedagógico Especial não substitui o 

professor regente, pois este é o principal responsável pelo aluno”.  

 Entre as atribuições do Professor de Apoio Pedagógico Especial estão: 

 

- Acompanhar e dar auxílio às Atividades da Vida Diária; 
- Auxiliar a turma toda e não somente monitoramento do educando com 
deficiência; 
- Trocar experiências com outros profissionais da Unidade Escolar ou do 
Núcleo de Educação; 
- Não ser terapeuta, família e/ou professor; 
- Não tomar uma relação de dependência com o educando; 
- Durante a aplicação das atividades propostas no planejamento, o Apoio 
Pedagógico Especial deverá auxiliar o educando na sua realização [...] 
(BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2010). 

 

 Vale enfatizar que nem todas as deficiências requerem o auxílio do Professor de 

Apoio, sendo esse monitoramento somente nos casos de autismos, paralisia cerebral e 

deficiência múltipla. Fica evidente também no documento que estabelece as atribuições 

do Apoio Pedagógico Especial que não é de sua responsabilidade preparar atividades e 

alfabetizar (BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2010). 

 Segundo a Proposta Curricular do município de Balneário Camboriú (2012), os 

professores que atuam no Atendimento Educacional Especializado possuem formação 

específica na área da Educação Especial.  

 Além dos professores do AEE, o departamento disponibiliza atendimento de 

psicólogo e fonoaudiólogo educacional. Esses atendimento são estruturados nas Escolas 

e Núcleos com o objetivo de realizar avaliações, monitoramentos e encaminhamentos, 

estudos de caso, palestras, e orientações a toda comunidade escolar. Auxiliam também 

na orientação pedagógica, na elaboração de mecanismos de avaliação do processo 

ensino- aprendizagem (BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2012). 
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 Para melhor compreensão a Figura 5, busca elucidar a atuação e função do 

professor de Apoio Pedagógico Especial e o professor da SRM.  

 

Figura 5: Professor de Apoio Pedagógico Especial e Professor da Sala de Recurso 

Multifuncional. 

 

Fonte: Produção da Pesquisadora, 2012. 

 

 Destacam-se como principais aspectos da Educação Especial do município, a 

criação do Departamento de Educação Especial, a participação das instituições 

especializadas no processo de inclusão escolar, a disponibilidade de uma equipe 

multiprofissional e a presença do Professor de Apoio Pedagógico Especial que realiza 

um elo entre os professores da sala regular com os professores das Salas de Recursos e 

auxilia nas atividades desenvolvidas com os alunos da Educação Especial. 
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3.3 A Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva no município de 

Florianópolis – SC 

 

 A elaboração do texto sobre a Educação Especial no município de Florianópolis 

está amparada nos depoimentos das gestoras da Educação Inclusiva de Florianópolis 

que realizaram um resgate histórico do processo inclusivo na rede de ensino, em 

documentos oficiais do município e em estudos científicos (KUHNEN, 2012; 

MICHELS, 2006). Vale ressaltar que participaram das entrevistas para colaborar com a 

pesquisa a atual gestora e a que esteve no cargo entre os anos de 2008 e 2010. 

 Interessa-me demarcar as décadas de 1990 e 2000 na reconstituição da história 

da Educação Especial no município e assim que possível analisar de que maneira as 

políticas nacionais influenciaram no processo da Inclusão Escolar em Florianópolis, 

especificamente na Rede Municipal de Ensino. Ressalto que o foco da pesquisa é a rede 

municipal de ensino de Florianópolis, não abrangendo toda a amplitude educacional do 

município. 

 Para melhor compreensão do texto, codifico como “Gestora 1” os depoimentos 

da gestora que esteve à frente da Gerência de Educação Inclusiva no período de 2008 à 

2010 e “Gestora 2” para a que assumiu a Gerência em 2011 e permanece na função. 

 A Gestora 1 relatou que o município de Florianópolis começou a se preocupar 

com a Educação Especial anteriormente a Constituição de 1988:  

 

A rede de Florianópolis começa a se preocupar de fato com a questão da 
inclusão anteriormente à constituição federativa de 1988, quando havia 
rumores de que a educação seria para todos. É quando a rede começa 
organizar uma política voltada mais para as dificuldades de aprendizagem 
e para a reabilitação. 
 

 Em 1988, a rede municipal de Florianópolis já havia implantado as salas de 

recursos nas escolas básicas para o atendimento no contra turno para os alunos que 

apresentavam dificuldade de aprendizagem. Nesse foco, a Gestora 2 relata que as Salas 

de Recursos realizavam um atendimento com a perspectiva inclusiva. 

 

 Mesmo quando não se falava em inclusão, como se fala hoje, quando se 
falava somente em alunos especiais, quando era falado em integração, as 
salas não tinham o foco de separar. Já era trabalhado numa perspectiva de 
inclusão. 
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 Segundo Mantoan (2003), o mais relevante no conceito da inclusão é que todos 

os alunos, sem exceção, devem freqüentar as salas de aula no ensino regular, e quando 

se diz respeito a limitações, implica em uma mudança em todo o sistema educacional, 

atingindo não somente o aluno com deficiência, mas todos os demais, com um único 

objetivo que é alcançar o sucesso escolar. 

  Há duas décadas é que de fato Florianópolis começou a trabalhar com a 

Educação Especial, quando foi criada a primeira equipe para articular as ações 

inclusivas na rede municipal de ensino, conforme a Gestora 1 relatou. 

 

Após a constituição de 1988 começaram a chegar de fato os alunos com 
deficiência na escola. Então a rede começa a se estruturar para atenderem 
além das dificuldades de aprendizagem. 
 

 Relatou ainda a Gestora 1,  que:  

 

 [...] após essa organização para atender os alunos com deficiência, ainda 
na década de 1990, esse trabalho foi desmantelado e as salas de recursos 
foram fechadas. Até o ano de 2001 a educação especial não tinha um lugar 
específico na política municipal e amparava-se na política do Estado de 
Santa Catarina. 
 
 

 É pertinente lembrar que a política de inclusão vigente no Estado de Santa 

Catarina na década de 1980 foi caracterizada pela integração escolar e pela implantação 

das Salas de Recursos. Já a década de 1990 foi marcada por diversas iniciativas em 

favor da inclusão escolar, como: a Política de Integração da pessoa com deficiência, 

adotada pelo Estado, implementou as salas de multimeios;  em 1996, foi instituída a 

Resolução nº 01 do Conselho Estadual de Educação – CEE, que fixou as normas para a 

Educação Especial no Sistema de Ensino; e em 1998 é lançada a Proposta Curricular 

que define a concepção de educação adotada pelo Estado. E nessa última década, nos 

anos 2000, o Estado de Santa Catarina elaborou o documento “Política de Educação 

Inclusiva”, documento esse, que norteia as ações educacionais inclusivas no Estado. 

 Ainda de acordo com Gestora 1, “[...] os professores que atuavam nas salas de 

recursos tiveram que se reestruturar quando as mesmas foram fechadas, nesse período, 

de 1997 à 2001, foi realizado um serviço de itinerância pelos professores”. Esse fato 

deixou resquícios na rede “Porque muito desses profissionais que hoje estão na rede, 

foram integradores. Não professores do AEE ou da Educação Especial”, relatou a 

entrevistada. 
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 Acrescenta a Gestora 2, que: 

 

 Nesse período a rede de ensino tinha cinco salas de atendimento sensorial 
e as profissionais da Educação Especial faziam o trabalho itinerante, as 
profissionais orientavam as professoras em relação as crianças com 
deficiência. As salas eram organizadas por pólos, assim como as Salas 
Multimeios são organizadas hoje.  
 

 O atendimento itinerante tem como objetivo prestar assessoria às escolas que 

possuem alunos com necessidades especiais incluídos na sala regular de ensino, sendo 

uma das atribuições do professor itinerante, auxiliar e produzir materiais pedagógicos 

adaptados necessários para a aprendizagem desses alunos. O professor itinerante presta 

também atendimento educacional domiciliar para alunos que são impedidos de 

freqüentar a escola, por razões físicas e de saúde. 

 A Gestora 2 relata ainda sobre o início desse trabalho itinerante no município até 

a implantação das Salas Multimeios 

 

[...] nós iniciamos assim, com cinco salas itinerantes e com o passar do 
tempo, dando continuidade aos estudos e as dificuldades do dia a dia, 
experiências... Sentamos enquanto grupo e aí pensamos nessa forma que se 
tem hoje. Porque só trabalhar com o sensorial nas salas não tava sendo 
suficiente mais. E trabalhar no serviço de itinerante, fazendo toda a 
sensibilização, também já não era mais só isso. Já estavam aparecendo 
necessidades específicas pra nós resolvermos ou ajudar lá nas escolas. Que 
seriam não só as adaptações físicas mais, mas as adaptações pedagógicas 
com relação a essas crianças com deficiência. E ai se pensou nessas salas. 
Que hoje são as Salas Multimeios.  

 

 De acordo com o depoimento da Gestora, é possível perceber que o grupo da 

Educação Especial do município estava definindo a política. Nesse movimento, fica 

evidente que o contexto da prática influenciou no contexto da produção das políticas. 

Anterior à política de inclusão escolar, de implantação das SRMs, disseminada pelo 

MEC, o município de Florianópolis já havia avaliado a realidade das escolas, as 

necessidades que emergiam, e assim, implantado as Salas Multimeios já nos moldes das 

SRMs definidas mais tarde pela política Nacional. 

 Esse movimento inverso, do município influenciar na produção da política, é 

explicado por Mainardes (2011), que explica que o ciclo de políticas definido por 

Stephen J. Ball é composto por três principais contextos (de influencia, de produção de 

texto e da prática), esses contextos são intimamente ligados, inter-relacionados e não se 

constituem por etapas lineares. 
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Em 2001 foram instituídas as Salas Multimeios. A política e propósitos das Salas 

Multimeios são semelhantes a política do AEE. Ressalta a Gestora 1, que “[...] o 

município esteve à frente das políticas nacionais. Os professores que eram integradores 

passaram então a atuar nas Salas Multimeios”. 

 A Secretária Municipal de Educação, normatizou em 2003, através da Portaria n. 

033/2003, o serviço de AEE em Florianópolis com as Salas Multimeios, afirmando 

como objetivo “Promover instrumentos de acessibilidade à aprendizagem dos surdos, 

cegos, baixa visão, surdos cegos e com dificuldades motoras” (FLORIANÓPOLIS, 

2004, p.70).  

 Novamente vemos ações no âmbito local gerando proposições para o âmbito 

nacional ou o contexto da prática produzindo influencias no contexto mais amplo de 

definição de políticas.  

 Relatou a Gestora 1 que:  

 

Em 2003, foi iniciado então o AEE, atendendo portadores de deficiência 
visual e auditiva. Com o tempo foi inserido o atendimento à deficiência 
física, deficiência mental e altas habilidades. 

 

 Para atender os alunos da Educação Especial, o sistema está organizado nas 

Salas Multimeios, no CAP (Centro de Apoio Pedagógico de Atendimento à deficiência 

visual), e no trabalho pedagógico dos auxiliares de ensino nas classes regulares. 

 As Salas Multimeios estão organizadas por regiões da cidade, elas funcionam 

como pólos de atendimento, recebem também alunos de outras unidades que estão 

localizadas na “área de abrangência” desse pólo, o objetivo é oferecer o Atendimento 

Educacional Especializado. 

 O CAP é organizado em núcleos de apoio e possui como objetivo “[...] 

promover o serviço educacional especializado, visando a inclusão escolar dos 

educandos cegos ou com baixa visão na Rede Regular de Ensino de Florianópolis” 

(MACHADO, 2004, p.58). 

 As auxiliares de ensino acompanham crianças com deficiência física grave nas 

classes comum da educação básica, segundo informações da Coordenação de Educação 

Especial do município. 

 Além desses serviços oferecidos, o município mantém convênios com 

instituições filantrópicas e não governamentais para melhor atenderem as necessidades e 

pluralidade dos alunos matriculados na rede municipal de ensino. 
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 A Educação Especial no município de Florianópolis se define numa perspectiva 

inclusiva, no mesmo modelo da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva 

Inclusiva (2008), em que o AEE caracteriza como um atendimento complementar e 

suplementar a formação do aluno. 

 Em consonância com a publicação da Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), o município lançou em 2004 o 

Programa Escola Aberta as Diferenças (MACHADO, 2004), esse documento refere-se 

aos princípios e diretrizes para uma educação inclusiva estando fundamentado na 

Educação Especial na perspectiva inclusiva.  

 De acordo com a Gestora 1, após a Política Nacional de Educação Especial 

(2008) houve uma reestruturação do AEE, nesse mesmo ano da publicação, o município 

elaborou projetos para o MEC requerendo escolas acessíveis e aderiu o Plano de 

Desenvolvimento da Escola (PDE) e aos programas da SEESP. 

 O PDE Escola é um programa direcionado para o aperfeiçoamento da gestão 

escolar de forma democrática e inclusiva, o programa busca identificar os principais 

desafios da escola, para então, planejar e desenvolver ações que superem esses desafios 

e alcancem resultados positivos (BRASIL, 2012). 

 Em 2009, foi implantado a Gerência de Educação Inclusiva na Secretária 

Municipal de Educação de Florianópolis. No ano seguinte, em 2010, houve o primeiro 

concurso público no município para a contratação de professores de libras, intérpretes 

de libras e auxiliares de Educação Especial.  

 Conforme a Gestora 2, o município concluí o ano de 2012 com 20 Salas 

Multimeios com duas profissionais com formações especificas em Educação Especial 

atuando por sala para realizar o AEE. 

 Como se pode observar, na questão do funcionamento e na organização das 

ações da Educação Especial no município, alguns aspectos se destacam como: o 

oferecimento do serviço itinerante, que até os dias atuais são oferecidos; e a implantação 

das Salas Multimeios no inicio da década de 2000, já nos moldes das SRMs. É notável 

que os movimentos e ações do contexto da prática (BALL, 1992) influenciaram no 

contexto mais amplo, na produção e definição das políticas. 

 

3.3.1 Indicadores demográficos de Florianópolis (IBGE) 
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 O município de Florianópolis é a capital do Estado de Santa de Catarina, e uma 

das três ilhas-capitais do Brasil, está localizada na região centro-leste do estado. 

Segundo o Censo IBGE 2010, possui uma população de 421.240 habitantes, com uma 

área territorial de 671.578 km² e seu bioma é caracterizado pela mata atlântica.  

 A ilha está situada de forma paralela ao continente, separadas por um estreito 

canal. Seu relevo é formado por cristas montanhosas e descontínuas, servindo como 

divisor de águas da ilha. As altitudes variam entre 400 e 532 metros. 

 Florianópolis é a 2ª cidade no ranking populacional catarinense, ficando atrás de 

Joinville, cidade do norte do Estado, Florianópolis é caracterizado também como grande 

pólo turístico estadual. 

 A distribuição populacional por gênero segundo dados do IBGE extraídos do 

Censo Populacional 2000 aponta que, no município, os homens representam 48,4% da 

população e as mulheres, 51,6%.  

 Em 2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Florianópolis 

alcançou 0,875, posicionando o município na 1ª posição estadual neste indicador. 

Os dados educacionais, segundo o IBGE, apontam que o município possui um 

total de 4158 docentes, em que 2,406 (57,9%) fazem parte do ensino fundamental, 

1,061 (25,5%) do ensino médio e 691 (16,6%) da educação infantil. Em um total de 302 

escolas, sendo elas divididas nas seguintes etapas: 113 do ensino fundamental (37,4%), 

138 da educação infantil (45,7%) e 51 escolas do ensino médio (16,9%). A taxa de 

analfabetismo da população de 15 anos ou mais do município é de 2,1%. 

 A análise dos indicadores educacionais de Florianópolis permite perceber que a 

maior concentração de docentes e escolas estão voltadas para o ensino fundamental, 

esse fato pode ser justificado por se tratar da etapa da educação básica com maior 

duração de tempo, nove anos, e principalmente por ser a única etapa da escolarização 

obrigatória. Consequentemente é notável nas outras etapas da educação básica, ou seja, 

aquelas em que o ensino não é obrigatório, um número menor de professores e escolas. 

Ressalta-se ainda, que os dados referentes aos indicadores demográficos pesquisados no 

site do IBGE não são padronizados para os dois municípios pesquisados.  

 

3.3.2 Indicadores educacionais de Florianópolis, SC 

  

 Segundo os indicadores educacionais 2012, disponibilizados pela Secretaria 

Municipal de Educação, a rede de ensino do município de Florianópolis é composta por 
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cinquenta e uma (51) creches e trinta e dois (32) Núcleos de Educação Infantil (NEIs) 

que compõem o atendimento a Educação Infantil, o Ensino Fundamental conta com 

trinta e seis (36) unidades que atendem 15.731 alunos do 1º ano à 8ª série, a Educação 

de Jovens e Adultos possui oito (8) núcleos e atendem 1.070 alunos e o Ensino Médio 

em Florianópolis atende 17.354 alunos. 

 A taxa de matrícula na rede municipal de ensino nesse ano de 2012 está 

distribuída da seguinte forma: Educação Infantil 40%, Ensino Fundamental 56% e 

Educação de Jovens e Adultos 4%. 

 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), no ensino 

fundamental, que é o caso das unidades educativas da prefeitura, o Ideb leva em 

consideração o desempenho dos alunos na Prova Brasil, que engloba as disciplinas de 

Matemática e Língua Portuguesa, em conjunto os indicadores de rendimento escolar dos 

alunos. O município de Florianópolis conforme os dados disponibilizados pelo Governo 

Federal permitiram observar uma melhora no seu desempenho, conforme exposto nos 

quadros abaixo. 

 

Quadro 2: Médias obtidas no Ideb, anos iniciais e finais, município de Florianópolis, 

SC. 

IDEB 2007 2009 2011 

ANOS INICIAIS 

Metas Projetadas 4.3 4.6 5.0 

Nota Obtida 5.0 5.2 6.0 

ANOS FINAIS 

Metas Projetadas 4.0 4.2 4.4 

Nota Obtida 4.2 4.5 4.6 

 

Fonte: Dados coletados no sítio do Governo Federal (MEC, 2012). 

 

 O Ideb é calculado a cada dois anos, nos anos iniciais o índice alcançado em 

2009 foi de 5.2 ultrapassando a meta projetada e ficando próximo da meta projeta pelo 

Ministério da Educação para o ano de 2013 (5.3). Nos anos finais o índice de 4.5 obtido 

em 2009 já ultrapassava a meta esperada para o ano de 2011. As séries iniciais 

alcançaram a média 6.0 no Ideb 2011, que de acordo com o MEC, o município de 
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Florianópolis deveria alcançar essa média somente em 2019, com a média de 6.1. Nos 

anos finais, os estabelecimento municipais de ensino atingiram a média 4.6, ficando 

próximo da média projetada para 2013 (4.8). 

 O bom desempenho das escolas, do primeiro ao quinto ano, colocou 

Florianópolis em primeiro lugar entre as capitais brasileiras.  

 

3.3.3 A estrutura e funcionamento da Gerência de Educação Inclusiva na 

Secretaria de Educação de Florianópolis, SC. 

 

 A estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Educação de 

Florianópolis é dividida em diretorias e subdividida em gerências. Nesse sentido, a 

secretaria conta com seis diretorias, são elas: Diretoria de Ensino Fundamental, 

Diretoria de Educação Infantil, Diretoria de Educação Continuada, Diretoria de 

Administração Escolar, Diretoria de Infra Estrutura e Diretoria de Observação da 

Educação e Apoio ao educando. A gerência de Educação Inclusiva do município está 

sob responsabilidade da Diretoria de Ensino Fundamental. 

 A Gerência de Educação Inclusiva de Florianópolis possui como objetivo 

garantir condições ao aluno com deficiência, transtorno global de desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação, frequentar a escola comum com qualidade e condições 

de acesso ao conhecimento formal (SANTA CATARINA, 2012). 

 De acordo com o objetivo para a Educação Especial da rede de ensino de 

Florianópolis, a Gerência de Educação Inclusiva conta com diversos serviços. Os 

serviços oferecidos são: Centro de Apoio Pedagógico para o Atendimento às pessoas 

com Deficiência Visual (CAP/Florianópolis) e as Salas Multimeios, a Gerência conta 

também com convênios e parcerias com outras instituições que não estão associadas a 

Secretária de Educação, mas que dão suporte à Gerência de Educação Inclusiva e ao 

atendimento educacional especializado. 

 O CAP é uma unidade de serviço de apoio pedagógico e suplementação didática 

ao sistema de ensino, possuí como principal objetivo produzir material didático 

utilizados nas escolas para os alunos de baixa visão e cegos. O CAP tem como função 

também, oferecer em parceria com a Gerência de Educação Inclusiva, capacitação para 

os professores da rede de ensino, em especial para os que atuam no AEE, quanto ao uso 

e manuseio dos recursos e sistemas voltados para os deficientes visuais. 



 57 

 As Salas Multimeios, também chamadas de Salas de Recursos Multifuncionais, 

estão distribuídas em vinte (20) unidades de ensino da Rede Municipal de Ensino de 

Florianópolis. O objetivo das salas multimeios é oferecer AEE para alunos com 

deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. O 

AEE oferecido nas salas multimeios é realizado no contra turno da classe comum 

freqüentada pelo aluno. 

 Merece ser destacada, a política das Salas Multimeios que está intimamente 

relacionada e respondendo as orientações das políticas de inclusão escolar. Outro 

aspecto que merece destaque é o atendimento especializado para os deficientes visuais 

através do CAP/Florianópolis.  

 Além desses serviços oferecidos pela Secretaria de Educação do município, vale 

enfatizar o gerenciamento do colegiado que incentiva estudos semanais e a tomada de 

decisões em grupo.  

 Evidencia-se em Florianópolis a iniciativa antecipada de criar as Salas de 

Recursos antes mesmo da promulgação da política nacional de Educação especial 

(2008), o posterior fechamento dessas salas e a consequente reestruturação do município 

com a criação das Salas Multimeios em 2001. A implantação da Gerência de Educação 

Inclusiva em 2009 parece ter contribuído para a organização e sistematização das ações 

educacionais em torno da inclusão escolar, apesar desta estar vinculada a Diretoria de 

Ensino Fundamental, deixando de contemplar, de certa forma, as demais etapas da 

educação básica. 

 Nesse sentido, a rede municipal de ensino de Florianópolis, situando a Gerência 

de Educação Inclusiva na Diretoria de Ensino Fundamental entra em contradição com a 

Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da inclusão (2008). Esta 

evidencia a necessária transversalidade da Educação especial em relação a todos os 

níveis, as etapas e as modalidades de ensino.  
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CAPÍTULO IV  

INTERPRETAÇÃO E RECRIAÇÃO DAS POLITICAS DE INCLUSÃO  NA 

VISÃO DOS GESTORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

 Considerando o objetivo de examinar os processos de formação continuada 

empreendidos nessa área, as práticas de avaliação adotadas e a organização das Salas de 

Recursos Multifuncionais dos municípios – SRMs na visão dos gestores da Educação 

Especial, nesse capítulo é realizada uma análise do processo de implantação do 

Atendimento Educacional Especializado nas redes de ensino de Balneário Camboriú e 

Florianópolis, SC, um exercício de análise das coerências e ou incoerências entre os 

documentos das políticas nacionais e internacionais e sua interpretação no contexto 

local. 

 A análise dos dados está respaldada nas entrevistas realizadas com as Gestoras 

da Educação Especial de ambos os municípios e nas políticas de inclusão do Ministério 

da Educação. Os resultados apresentados nesse capítulo foram organizados, 

considerando isoladamente os municípios participantes do estudo. 

 

4.1 Rede Municipal de Ensino de Balneário Camboriú, SC 

 

 A Secretaria de Educação de Balneário Camboriú conta com o Departamento de 

Educação Especial, composto por uma equipe de multiprofissionais que atuam 

diretamente nos Centros Educacionais e Núcleos de Educação Infantil. Estes têm como 

intuito assegurar uma educação inclusiva de qualidade, desenvolvendo e estimulando 

projetos que possibilitem a busca de novos mecanismos para favorecer a prática 

pedagógica e a inclusão escolar. 

 Nesse eixo, emergiram as seguintes categorias de análises que serão descritas a 

seguir: (1) Formação de Professores, (2) Organização das Salas de Recursos 

Multifuncionais; e (3) Avaliação do público alvo da Educação Especial. 

 

4.1.1 Formação de Professores 

 

 A formação de professores é um desafio inadiável para as políticas públicas do 

país. Uma boa formação, condições adequadas de trabalho e valorização desses 

profissionais são aspectos fundamentais para a qualidade de ensino das escolas da 
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educação básica (SCHEIBE, 2010). A inclusão escolar carece de professores com 

formação na perspectiva da Educação Inclusiva/Especial, caso contrário, como o 

professor pode realizar práticas inclusivas se na sua formação não teve contato e não foi 

estimulado a pensar a respeito das diferenças?  

 Segundo Michels (2006), em vários documentos internacionais é destacada a 

importância do professor para responder as novas demandas da educação, ao mesmo 

tempo órgãos oficiais apontam a falta de preparo dos professores brasileiros como uma 

das principais causas do insucesso escolar dos alunos.  

 Nesse sentido, com os dados coletados sobre a formação de professores, foi 

possível a constituição de duas sub-categorias: Formação inicial e formação continuada. 

 

4.1.1.1 Formação Inicial 

 

 Em relação à formação inicial das professoras que atuavam no atendimento de 

alunos com necessidades especiais na rede de ensino, a entrevistada relata, que no inicio 

da década de 2000 não havia profissionais com formação especifica em Educação 

Especial, a maioria tinha graduação em Pedagogia. Com o decorrer do tempo, as 

professoras foram se especializando por meio de Pós-Graduações Lato Sensu. Houve 

também novas contratações de profissionais com formação em Educação Especial, essas 

que hoje fazem parte do corpo docente do município. 

 Segundo Michels (2006), no final da década de 1990, houve uma expansão na 

procura pelos cursos de licenciatura. A autora atrela esse fato a promulgação da nova 

LDBEN, que indicava que a partir de 2007 todos os professores deveriam ter curso 

superior. 

 Para Silva (2003), ao contrário do que a formação de professores frequentemente 

faz crer, não há um aluno-padrão. Nesse sentido, ao tomar a decisão de ser educador é 

necessário estar disposto a constante adaptações para trabalhar com as dificuldades e 

diferenças encontradas ao longo da carreira. Para que isso se torne possível, desde o 

inicio, na fase acadêmica, o professor deve ser preparado para planejar e avaliar os 

alunos que ele atenderá principalmente aqueles que fogem dos padrões estabelecidos 

pela sociedade. 

 A figura 6, apresenta informações referentes a formação inicial e especializações 

das professoras atuantes nas SRMs. As informações contidas na figura foram coletas em 
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uma ocasião que as professoras do AEE participavam do Grupo focal, outra etapa da 

pesquisa do Observatório de Educação Especial, na Secretaria Municipal de Educação. 

 

Figura 6: Profissionais atuantes nas SRMs. 

 

Fonte: Produção da Pesquisadora, 2012. 

 

Para melhor compreensão das especificidades da formação docente pode-se analisar o 

Quadro 3: 

 

Quadro 3 – Formação inicial e especializações da Professoras. 

Formação n Especialização 

Pedagogia 8 Educação Especial 

Educação Especial 2 Educação Inclusiva 

Pedagogia 1 Educação Especial e Práticas 
Inclusivas 

Pedagogia 1 Educação Infantil, Séries Iniciais 
e Ensino Médio 

Educação Especial 1  

Educação Especial 1 Educação Física Escolar 

Pedagogia 1 Gestão Escolar 
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Pedagogia 5 Psicopedagogia 

Pedagogia 1 Educação Infantil 

Fonte: Dados da pesquisa 2012. 

 É relevante observar que todas as professoras que atuam nas SRMs são 

graduadas, a maioria em Pedagogia e cinco professoras possuem graduação em 

Educação Especial, essa graduação é uma licenciatura oferecida por uma Instituição de 

Ensino Superior do Rio Grande do Sul.  

 As especializações consideradas também formações continuadas, se referem a 

cursos de Pós Graduações em nível lato-sensu. A rede municipal de ensino conta com 

um número significativo de professoras que possuem graduação e pós-graduação em 

Educação Especial.      

 No que se refere a formação continuada, além dos cursos de especializações, as 

professoras contam também em seus currículos com outros cursos de curta duracao 

voltados para a inclusão escolar, oferecidos pela rede municipal de ensino, tema que 

será tratado no sub-item a seguir. Vale ressaltar que a inclusão escolar de alunos com 

deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e/ou altas habilidades e o AEE não 

só dependem da formação dos professores, mas de todo um conjunto de ações que deve 

estar presente no sistema educacional, seja em âmbito nacional ou municipal. 

 A LDB nº 9.394/96 disponibilizou um capítulo específico aos Profissionais da 

Educação, sinalizando a obrigatoriedade de formação superior aos professores da 

educação básica e apresentando disposições para a valorização desses profissionais. A 

formação inicial dos professores deve atender os objetivos de acordo com o nível e 

modalidade de atuação na educação básica, conforme descrito pelo Art. 61 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação: 

 

Art. 61º. A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos 
objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características 
de cada fase do desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: 
I - a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em 
serviço; 
II - aproveitamento da formação e experiê ncias anteriores em instituições 
de ensino e outras atividades. 
 

 Assim como a LDB 9.394/96, as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 

Educação Básica (2010) também disponibilizou um capítulo para o Professor e a 

formação continuada e inicial do mesmo. Sobre a formação inicial, nos cursos de 
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licenciatura, as Diretrizes Curriculares Nacionais definem que o desenvolvimento dos 

conhecimentos não se esgotam com a conclusão da graduação, razão pela qual, as 

formações continuadas deverão fazer parte dos projetos político-pedagógico (BRASIL, 

2010). 

 Scheibe (2010), ao analisar as políticas públicas de formação docente, conclui 

que os cursos de formação inicial possuem uma série de artifícios, por exemplo, o uso 

das tecnologias, que podem ser utilizados a seu favor, afim  de garantir uma formação 

de qualidade. Formação de qualidade, incentivo ao ingresso em cursos superiores de 

licenciatura, construção da profissionalização, entre outros, foram propostas do 

movimento docente na última década e são parâmetros para o desenvolvimento das 

políticas educacionais. 

 

4.1.1.2 Formação Continuada 

 

 As formações continuadas devem ser oferecidas conforme as necessidades 

emergentes no interior da escola. Precisam responder aos objetivos da escola, dos 

professores, das necessidades dos alunos e sobre o que é fundamental para trabalhar 

com questões do cotidiano escolar (GROSCH e SILVA, 2010). 

 No que diz respeito às formações continuadas realizadas no município, a 

Diretora do Departamento de Educação Especial relatou na entrevista que houve várias 

ofertas de cursos de curta duração direcionados para as professoras que atuavam na rede 

de ensino. Chama a atenção que todas as formações foram oferecidas pelo próprio 

município e com recursos próprios. De acordo com o depoimento da gestora, a rede não 

foi contemplada com nenhum programa de formação continuada do Governo Federal e 

Estadual. 

 A extinta Secretaria de Educação Especial (SEESP) desenvolveu nessa última 

década programas de formação de professores, tais como o “Programa Educação 

Inclusiva: Direito à Diversidade”, “Formação em educação inclusiva” e o “Programa de 

Apoio à Educação Especial- PROESP”. Ao analisar esses programas que fomentam a 

formação de professores, conclui-se que dois deles são de formação continuada e outro 

é voltado para os formadores de professores, cujo foco é a produção de conhecimento. 

 A SEESP apresentou estatísticas que indicavam um avanço na questão da 

formação de professores. Em 2006, havia 54.625 professores nessa função (0,62% com 

formação no ensino fundamental, 24% ensino médio e 75,2% ensino superior), dos 
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quais 77,8% declararam ter curso específico nessa área de conhecimento (ONEESP, 

2012). Tais dados remetem a uma reflexão, em relação a sua abrangência e capacidades 

de atingir os municípios do interior dos Estados brasileiros, visto que os Programas de 

Formação não chegaram até o município pesquisado, conforme afirmou a entrevistada: 

“[...] do Governo Federal, vou ser bem honesta com você, formação nunca tivemos 

nada”. 

 No inicio de sua gestão, final da década de 1990 e inicio dos anos 2000, a 

Diretora enfrentou como dificuldade a falta de interesse dos professores em 

participarem das formações voltadas para a questão da inclusão escolar. Relatou que o 

departamento elaborou um projeto de formação continuada, o qual a Univali ganhou o 

processo de licitação para oferecer o curso de 120 horas. Na oportunidade foram 

disponibilizadas 100 vagas, mas houve poucos professores inscritos para participarem 

da formação. O quadro de vagas foi então composto por alguns integradores, 

professores e funcionários da Apae.  

A Diretora conta que os professores foram questionados em relação ao motivo 

por não terem se inscritos na formação oferecida gratuitamente e muitos responderam, 

segundo a gestora, que:  

 

[...] o título não interessava, a responsabilidade não era deles desse aluno, 
eles não queriam esse aluno lá, então, “porque que eu vou estudar e cuidar 
desse aluno se eu não quero ele”. 

 

Era perceptível a falta de interesse e comprometimento em atender os alunos 

com deficiências. Ressalta a diretora que esse quadro mudou, que “[...] felizmente, essa 

não é mais a realidade do município, hoje elas estão fazendo complementações, porque 

elas querem crescer”. Observa-se que houve uma superação, as professoras que atuam 

na Educação Especial passaram a participar das formações oferecidas e buscam cada 

vez mais se especializarem na área. Esse fato pode estar relacionado pelo o município 

possuir uma equipe responsável que está à frente da Educação Especial. 

 A diretora foi questionada na entrevista, de que maneira aconteceram e como 

foram ocorrendo os processos de formação, nos últimos cinco anos. A entrevistada 

ressaltou “Nós fizemos sempre com recursos próprios”, deixando claro que não 

receberam e não recebem apoio financeiro do Governo Federal para os cursos de 

formação continuada oferecidos para os professores. 
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 O Departamento elabora projetos e apresenta para o Conselho Municipal de 

Educação que tem o papel de aprovar e liberar os recursos para a realização dos cursos. 

Foram oferecidos dois cursos para gestores, em conjunto com a Apae, sobre a Educação 

Inclusiva, foi abordado nessas formações: histórico da Educação Inclusiva no contexto 

mundial, nacional e estadual; legislações; estudos de caso e casos práticos. 

“Participaram dessa formação coordenadores, gestores e diretores da rede municipal”, 

conforme relatou a Diretora. 

 Houve também uma formação exclusiva para o apoio pedagógico e outra 

separada somente para as professoras das séries iniciais, essas formações foram 

realizadas pelo Sinergia (Sistema de Ensino), de forma sistemática. O assunto abordado 

na formação foi a flexibilização do currículo, escolhido após a realização de uma 

pesquisa com os professores que teve como objetivo identificar qual o conteúdo que 

eles gostariam que fosse pauta dessa formação. A diretora considera a escolha do tema 

“flexibilização do currículo” como um avanço para a Educação Especial do município, 

lembra que antes as professoras não tinham interesse em participarem de qualquer 

formação voltada para as questões da inclusão escolar e hoje verem a necessidade de 

discutirem a flexibilização do currículo para melhor atendem as necessidades de seus 

alunos. 

 Em 2011, foi oferecido um curso de formação em parceria com a instituição 

não-governamental “Amor pra Down”, que foi especifico sobre o atendimento de alunos 

com Síndrome de Down, participaram dessa formação as professoras que tinham alunos 

com essa síndrome na sala de aula.  

 Cursos em níveis de especialização presencial ou a distância, afirma a Diretora 

que “[...] o município nunca teve a oportunidade de participar e de oferecer ao corpo 

docente”. 

 Grosch e Silva alertam que a formação continuada não pode ser reduzida a 

movimentos específicos, como palestras, conferências, seminários, mini-cursos ou 

oficinas, que geralmente são oferecidos de forma descontextualizada, ressaltam ainda 

que “tais práticas podem canalizar os recursos e vencer a obrigatoriedade dos 

investimentos sem, no entanto contribuir no desenvolvimento profissional docente [...]” 

(GROSCH e SILVA, 2010, p.48). 

 Pensando na inclusão escolar, Mittler (2003) chama a atenção que a inclusão vai 

além da sala de aula e não depende somente do professor. 
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Os professores necessitam trabalhar em escolas que sejam planejadas e 
administradas de acordo com linhas inclusivas e que sejam apoiadas pelos 
governantes, pela comunidade local, pelas autoridades educacionais locais e 
acima de tudo pelos pais (MITTLER, 2003, p. 20). 
 

 Nesse sentido, para que haja a inclusão de alunos com deficiência é necessária a 

participação de todas as esferas sociais, desde o apoio familiar até os apoios financeiros 

do governo, para projetos que vão desde a questão da acessibilidade até a oferta de 

formações iniciais e continuadas para os professores que atendem essa parcela da 

população que foram por muitos anos excluídos ou segregados nos ambientes 

educacionais. 

 De acordo com a entrevista realizada com a Diretora do Departamento de 

Educação Especial, constatou-se que as formações realizadas referentes a Educação 

Inclusiva e Especial sempre foram financiadas pelo município, a política em nível 

nacional oferece apoio as formações, através de programas de formações de 

aperfeiçoamento e especializações, nas modalidades à distância e presencial, por meio 

da Universidade Aberta do Brasil (UAB) e pela Rede Nacional de Formação 

Continuada de Professores da Educação Básica (RENARFOR). Destacou a entrevistada, 

que o Departamento criou projetos de formações e encaminhou para o MEC, solicitando 

a necessidade de formação para as professoras atuantes nas SRMs, mas não obtiverem 

respostas. 

  Como se observa, na perspectiva da gestora, como ela traduz, a política de 

inclusão, no que se refere ao apoio, aos programas e as iniciativas do Governo Federal 

que incentivam as formações continuadas não estão chegando até o contexto local. Mas 

existem iniciativas do município e reconhecimento da gestão local sobre a importância 

das formações tanto para os professores como para os alunos da Educação Especial e a 

relevância dessas formações para que haja avanços na inclusão escolar. 

 

4.1.2 Organização das Salas de Recursos Multifuncionais  

 

 Nesse momento da análise, o estudo propõe-se em identificar como a rede de 

ensino do município pesquisado, no contexto da prática, tem interpretado e de que 

maneira tem respondido as políticas de orientação para a inclusão do Ministério da 

Educação, especificamente a política que prioriza o AEE nas SRMs. As descrições dos 

resultados estão pautadas em dados disponibilizados pelo Departamento de Educação 
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Especial do município de Balneário Camboriú, na entrevista realizada com Diretora 

desse departamento e na política de inclusão do Ministério da Educação. 

 

4.1.2.1 Organização das Salas de Recursos Multifuncionais 

   

 A legislação educacional prevê que o Atendimento Educacional Especializado 

(AEE) deve ser realizado preferencialmente nas Salas de Recursos Multifuncionais 

(SRMs), as SRMs não interrompem as atividades desenvolvidas na sala comum, mas 

procuram suprir as necessidades especificas do aluno que não são trabalhadas 

isoladamente na classe comum.  

 A rede de ensino do município de Balneário Camboriú possui doze (12) salas 

multifuncionais implantadas, uma dessas salas está em um núcleo de Educação Infantil 

e as demais no Ensino Fundamental. 

 De acordo com a Diretora: 

 

 [...] primeiramente, o atendimento nas SRMs era oferecido somente para os 
alunos matriculados na rede municipal de ensino. A partir do ano de 2012 
passou a ser oferecido a toda população do município desde que esses 
estejam matriculados no sistema de ensino, seja, na rede municipal, 
estadual ou privada.  

 

 Ressalta a entrevistada que os alunos atendidos pelo AEE do município são 

aqueles que a política estabelece como público alvo das SRMs. 

 A Resolução CNE/CEB nº 4/2009, estabelece que os sistemas de ensino devem 

matricular os alunos da Educação Especial nas classes comum da rede regular de ensino 

e no AEE, ofertado nas SRMs. O art. 4º define que o AEE tem como público alvo 

alunos com: Deficiência (de natureza física, mental, intelectual ou sensorial); 

transtornos globais de desenvolvimento (aqueles que apresentam um quadro de 

alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações 

sociais, na comunicação ou estereotipias motoras); com altas habilidades/superdotação 

(os que apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas de 

conhecimento humano, de forma combinada ou isolada). 

 Em relação ao encaminhamento desses alunos para a SRM, segundo a diretora, 

quando um aluno com deficiência é matriculado na escola, ele passa a ser atendido no 

contra turno pelo AEE, caso a escola não possua uma SRM esse aluno é encaminhado 
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para outra escola do município que oferece esse atendimento, dando preferência a 

escola que esteja localizada mais próxima de sua residência.   

 O AEE nas SRMs é organizado de forma variada, conforme relata a diretora: 

 

O professor da sala multifuncional vai procurar fazer um atendimento 
individual de 45 minutos com os alunos, caso ele tenha alunos afins, que 
não precisa ser a mesma deficiência, mas que ele possa trabalhar atividades 
em comum com dois ou três alunos ele vai atender durante 1 hora. 

 

 É possível perceber, que o professor tem certa independência para organizar o 

atendimento especializado individual ou coletivo, dessa maneira estando de acordo com 

a Resolução nº 04/09 que atribui essa autonomia aos professores do AEE. Identificou 

ainda nessa pesquisa que em algumas escolas há duas ou três profissionais que 

trabalham com o AEE, são organizados horários de revezamento, enquanto uma atende 

na SRM outra dá auxilio na sala regular, desenvolvendo o papel de Professor de Apoio 

Pedagógico. 

 Os profissionais de Apoio Pedagógico Especial atuam nas escolas, auxiliando os 

professores que possuem algum aluno com deficiência incluído na sala de aula, esses 

profissionais realizam também atendimento no contra turno, estes podem ser individuais 

ou em pequenos grupos. Afirmou a entrevistada que “[...] o trabalho do Apoio 

Pedagógico Especial não substitui o papel do professor regente, sendo este o principal 

responsável pelo aluno”. 

 As atividades desenvolvidas no AEE são planejadas pelas próprias professoras 

das SRMs, elas são planejadas de acordo com as dificuldades de cada aluno. Para 

desenvolver as atividades são utilizados os materiais que foram disponibilizados pelo 

MEC e outros que as professoras confeccionam, por exemplo, jogos e materiais 

pedagógicos adaptados. Nesse aspecto, estando de acordo com a Nota Técnica - SEESP 

nº 11/2010, que estabelece as atribuições do professor do AEE, entre essas atribuições 

compete ao professor: 

 
Produzir materiais didáticos e pedagógicos acessíveis, considerando as 
necessidades educacionais específicas dos alunos e os desafios que estes 
vivenciam no ensino comum, a partir dos objetivos e das atividades 
propostas no currículo (BRASIL, 2010, p. 4).  
 

 Na perspectiva da entrevistada, é necessário ter cautela em relação às atividades 

desenvolvidas nas SRMs, essas que não podem ser confundidas com reforço escolar e 

não devem estar associadas as atividades pedagógicas desenvolvidas na classe comum, 
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ressalta ainda, que as atividades trabalhadas estão associadas as dificuldades especificas 

apresentadas pelo aluno. 

 A diretora aponta como principal dificuldade para a oferta do AEE na SRM a 

aceitação das famílias, por se tratar de um projeto novo, justificando que: 

 

 [...] antes esse atendimento era oferecido na Apae e que disponibilizava um 
meio de transporte para buscar e levar o aluno em casa, então a maior 
dificuldade relacionada a SRM está relacionada a vinda desse alunos até 
escola, que cabe aos pais trazerem e buscarem na escola.  

 

 Observa ela, que na escola em si, pelos demais professores e funcionário, a SRM 

está tendo uma boa aceitação, porque ainda se mantem um profissional dentro da sala 

comum que realiza um trabalho ponte entre o AEE e o ensino regular. 

 De acordo com o ciclo de políticas de Stephell Ball, o contexto da prática indica 

a interpretação que profissionais atuantes nesse contexto fazem para relacionar o textos 

das políticas à prática. No contexto da prática, segundo Ball (2002), as políticas estão 

sujeitas à transformações, interpretações e recriações, causando efeitos e conseqüências, 

esses que podem serem vistos de forma positiva ou negativa. No entanto, relacionando a 

organização das SRMs no município de Balneário Camboriú e as orientações presentes 

nas políticas de inclusão e nos documentos norteadores do MEC, com essa pesquisa foi 

possível identificar que no contexto da prática as políticas estão sendo interpretadas e 

implantadas de forma fidedigna como foram criadas no contexto da produção de texto. 

 

4.1.2.2 Parcerias com os serviços de Apoio Especializado 

 

 O departamento de Educação Especial do município de Balneário Camboriú 

mantém parcerias com cinco instituições especializadas que estão relacionadas com a 

Educação Especial: APAE (associação de pais e amigos dos excepcionais), AMA 

(associação dos amigos dos autistas), AMOR PRA DOWN, AFADEFI (associação de 

apoio as famílias de deficiente físico) e ASBAC (associação de surdos de Balneário 

Camboriú). 

 As instituições atendem a população do município que está ou não em idade 

escolar, segundo a diretora do departamento de Educação Especial, as instituições não 

efetuam a matricula de alunos com idade entre 4 a 17 anos, caso esses não apresentem 

um atestado de freqüência da escola. Essa é uma das parcerias que a secretária de 
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educação possui com as instituições, com a finalidade de garantir o processo 

educacional desse aluno deficiente.  

 Com a implantação das SRMs no município, as instituições possibilitaram à 

equipe do Departamento de Educação Especial a oportunidade de apresentar os 

objetivos e finalidades das salas para os pais dos alunos que freqüentam as instituições. 

De acordo com a entrevistada, foi necessário esclarecer aos pais que as instituições 

realizam um trabalho institucional e clínico e as SRMs desenvolveria atividades 

pedagógicas, ressalta a diretora que essa é a real importância de trabalhar em parceria.  

 Nesse sentido, são encaminhados para as instituições os alunos que necessitam 

de uma avaliação, atendimento e/ou acompanhamento clínico, por elas serem as 

responsáveis pela parte clínica e possuírem profissionais da saúde, como: psicólogos, 

fonoaudiólogos, fisioterapeutas, médicos pediatras e neurologistas. Ressalta a 

entrevistada que, nas escolas do município não é realizado nenhum tipo de atendimento 

clínico, trabalha-se somente a parte educacional. 

 Mendes (2008) destaca que na atualidade, a tendência é investir na diversidade 

de serviços de apoio a serem oferecidos para os alunos com NEES. 

 Vale reforçar que, a escola e as instituições especializadas possuem papéis 

distintos em relação à inclusão escolar. Visto que a escola é responsável pela 

escolarização do aluno com NEES, garantindo qualidade do ensino educacional, 

respeitando a diversidade de seus alunos e respondendo de forma positiva as 

necessidades educacionais de cada um. Já as instituições especializadas oferecem um 

atendimento complementar aos alunos da Educação Especial. 

 A Educação Especial é dever do Estado como modalidade de educação escolar, 

mas a LDB 9394/96 mantém a valorização da iniciativa privada por meio do apoio 

técnico e financeiro do Poder Público às instituições especializadas, desde que sejam 

sem fins lucrativos, que atuem exclusivamente em educação especial. 

 Nota-se na rede municipal de ensino de Balneário Camboriú uma 

hipervalorização das instituições especializadas, visto que estas estão assumindo a 

responsabilidade pelo atendimento dos alunos com deficiências de graus mais severos. 

Mesmo a escola e as instituições possuindo papéis distintos no desenvolvimento 

educacional do aluno, as instituições desenvolvem uma espécie de trabalho terceirizado 

à escola. Observa-se desta forma uma interferência, ainda que indireta, das instituições 

filantrópicas, assistenciais, no direcionamento ou gestão da política pública educacional. 

. 



 70 

4.1.3 Avaliação  

 

 Nesse eixo de analise se fez necessário estabelecer duas sub-categorias para 

abordar tipos de avaliações diferentes: a diagnóstica e a pedagógica. Possibilitando 

assim, um melhor entendimento sobre os procedimentos de avaliação dos alunos que 

freqüentam as SRMs no município. 

 

4.1.3.1 Avaliação Diagnóstica 

 

 A questão da avaliação das pessoas com deficiência tradicionalmente tem sido 

uma questão problemática, devido à falta de critérios e definições mais precisas. A 

avaliação diagnóstica, de maneira geral, visa identificar se determinado aluno possuí 

Necessidade Educacional Especial e consequentemente necessita do AEE. 

 Não raro os casos, observa-se uma ênfase nos aspectos clínicos, na visão 

medicalizada do diagnóstico, na tentativa de evidenciar o que o sujeito não tem, uma 

precipitação na realização dos diagnósticos, rotulando muitas vezes os sujeitos como 

alunos da Educação Especial sem que haja  necessidade do atendimento especializado. 

 Vygotsky (1988) fundamenta uma forma de avaliação denominada Avaliação 

Assistida. Esta consiste basicamente em uma modalidade interativa, que inclui 

assistência durante o processo de avaliação de habilidades de domínio cognitivo geral 

ou de domínio de habilidades específicas. Fica evidente, que a avaliação é um processo 

contínuo, a qual não deve ser definida sem um acompanhamento sucessivo. 

Segundo o relato da Diretora entrevistada, a maioria dos alunos que freqüentam 

as SRMs já chegou à escola com laudo médico diagnosticando a deficiência. Ressalva 

ela, que há casos que as professoras observam algum tipo de comportamento ou 

desempenho diferente daqueles habituais e encaminham o caso para a equipe da 

Educação Especial. 

 A Diretora deixa claro que a equipe da Educação Especial da Secretária de 

Educação do município não realiza avaliação diagnóstica, que eles não possuem essa 

atribuição. Quando há suspeita que o aluno possua deficiência intelectual, autismo ou 

superdotação/altas habilidades, esse alunos é encaminhado para uma instituição 

especializada que realizará a avaliação diagnóstica. 

 A avaliação diagnóstica realizada pelos profissionais das instituições 

especializadas, permitem aos professores da classe comum e das SRMs conhecerem as 
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dificuldades a serem trabalhadas com esses alunos e planejarem atividades pedagógicas 

que proporcionaram a oportunidade desses alunos atingirem novos patamares de 

conhecimento.  

 Afirma a entrevistada, que foram raros os casos que o aluno deficiente chegou 

na escola sem um diagnóstico, que hoje todos os alunos que freqüentam as SRMs já 

chegaram com laudo diagnosticando a deficiência. Além de freqüentarem as SRMs e a 

classe comum, quando se julga necessário, o aluno é encaminhado também para uma 

instituição especializada do município que dará suporte a outras necessidades do aluno. 

 De modo geral, os alunos passam a freqüentar a SRM quando: possuem alguma 

deficiência, já freqüentam uma instituição especializada do município e quando o aluno 

é matriculado na escola com laudo e observação da necessidade de freqüentar a SRM. 

 Para um melhor acompanhamento do desenvolvimento educacional dos alunos 

que supostamente necessitam do AEE, poderiam as professoras e até mesmo os 

profissionais das instituições que realizam os diagnóticos, utilizarem o método da 

Avaliação Assistida, fundamentada por Vygotsky (1988). 

 Segundo Linhares (1995), a avaliação assistida inclui o ensino durante o 

processo de avaliação, dispõe de um conjunto de estratégias a fim de garantir o 

fornecimento de ajuda, melhorando as condições da situação de avaliação, para que o 

aluno avaliado possa revelar o seu desempenho potencial e possa atingir um grau 

crescente de autonomia em situações de resolução de problemas. 

 

4.1.3.2 Avaliação Pedagógica  

  

 Em relação a avaliação pedagógica realizada com os alunos deficientes na classe 

comum, a Diretora relata que as professoras sentem dificuldades para a realização dessa 

avaliação, no sentindo que eles requerem uma avaliação diferenciada dos demais 

alunos. Quando os professores se deparam com a dificuldade de avaliar o aluno, é 

sugerida a avaliação na SRM que é desenvolvida por áreas de conhecimento, conforme 

relatou a Diretora da Educação Especial. 

 

O professor de Apoio Pedagógico tem contato com o professor regente, se o 
professor tem uma dificuldade, no sentido, de como avaliar esse aluno, nós 
temos a avaliação da sala multifuncional que é por áreas de conhecimento, 
então, é uma sugestão para o professor avaliar. Nós elaboramos um roteiro 
de objetivos por áreas do conhecimento, as professoras organizaram junto 
com os planos individuais, então se o professor precisar de um objetivo pra 
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trabalhar com a turma, por aquela área, ele pode procurar o Apoio porque 
o Apoio tem esse subsidio. 

 

 Nesse caso, é possível perceber que há uma troca de informações entre as 

professoras atuantes na classe comum e na SRM, como foi definido pela Nota Técnica 

nº 11/2010, ao estabelecer as atribuições do professor de AEE. 

 
 Estabelecer a articulação com os professores da sala de aula comum e com 
demais profissionais da escola, visando a disponibilização dos serviços e 
recursos e o desenvolvimento de atividades para a participação e 
aprendizagem dos alunos nas atividades escolares; bem como as parcerias 
com as áreas intersetoriais;  
 
Orientar os demais professores e as famílias sobre os recursos pedagógicos e 
de acessibilidade utilizados pelo aluno de forma a ampliar suas habilidades, 
promovendo sua autonomia e participação;  
 

 Observa a diretora, que a avaliação realizada na SRM possui o mesmo objetivo 

da que é realizada com os demais alunos na classe comum, o que diferencia é a maneira 

pela qual essa é conduzida. Enfim, as avaliações desenvolvidas nas SRM correspondem 

o que está disposto nas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 

Básica (2001). 

 

[...] a avaliação é entendida como processo permanente de análise das 
variáveis que interferem no processo de ensino e aprendizagem, para 
identificar potencialidades e necessidades educacionais dos alunos e as 
condições da escola para responder a essas necessidades. Para sua 
realização, deverá ser formada, no âmbito da própria escola, uma equipe de 
avaliação que conte com a participação de todos os profissionais que 
acompanhem o aluno (BRASIL, 2001, p. 15) 

 

 O assunto “Avaliação Pedagógica” abordado na entrevista com a diretora do 

Departamento de Educação Especial do município, permite observar que essa troca de 

informações e interações entres as professoras da classe comum e do AEE, 

correspondem as definições das políticas de inclusão escolar. Nesse sentindo, as 

políticas estão sendo interpretadas e aplicadas no contexto da prática sem sofrerem 

fortes recriações e reinterpretações pelos gestores e professores envolvidos no processo 

educacional inclusivo dos alunos da rede de ensino do município pesquisado. 

 Estudiosos da área da educação têm refletido sobre as práticas de avaliação. 

Nesse sentido, chamam atenção para a necessidade de resgatar o sentindo real da 

avaliação, sendo ela, comprometida com o processo formativo do aluno e que busca 

identificar as formas de apoio necessário para o desenvolvimento dos alunos. As 
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avaliações devem retomar seu sentido ético, respeitando as diferenças e tendo 

compromisso com a aprendizagem de todos. (HOFFMAN, 2006). 

 Faz-se pertinente também, uma reflexão sobre a relevância de discutir sobre 

avaliação pedagógica. Muitas vezes os professores utilizam e vêem a ferramenta 

“avaliação” de uma forma equivocada, acreditando que o principal objetivo da avaliação 

é dar notas e classificar o aluno como “bom” ou “ruim”.  

 Os professores, não somente os que trabalham com a Educação Especial mas, de 

toda a esfera educacional, além de dominar os instrumentos avaliativos devem 

utilizados de forma que atenda à função educativa que a avaliação possuí. 

 

4.2 Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, SC 

 

 A Secretaria de Educação de Florianópolis até dezembro de 1985 era órgão da 

Secretaria de Educação, Saúde e Desenvolvimento Social. Através da Lei nº 2.350 foi 

desmembrado passando a ser Secretaria Municipal de Educação e nesse movimento foi 

transferido todos os órgãos vinculados a área pertinente. 

 A secretaria possui como visão ser referência Nacional no Ensino Público, e tem 

como missão promover educação de qualidade que contribua para o exercício pleno da 

cidadania, estabelecendo relações democráticas e participativas (FLORIANÓPOLIS, 

2012). 

 A rede municipal de ensino de Florianópolis, conta com a Gerência de Educação 

Inclusiva que é responsável pelo AEE na rede de ensino do município. A gerência de 

Educação Inclusiva vinculada a Diretoria de Ensino Fundamental promove seminários, 

capacitações e grupos de estudos com os professores do AEE com o objetivo de ampliar 

a qualidade das ações inclusivas que norteiam a inclusão escolar. 

 Nesse momento de análise, para melhor compreensão da organização, 

interpretação e recriação das políticas de inclusão no município de Florianópolis, 

emergiram as seguintes categorias de análise que serão descritas na sequência: (1) 

Formação de Professores, (2) Organização das Salas de Recursos Multifuncionais, e (3) 

avaliação. 
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4.2.1 Formação de Professores 

 

 Nesse eixo da análise, o estudo buscou em primeiro momento identificar a 

formação inicial das professoras da rede de ensino de Florianópolis que atuam na 

Educação Especial e analisar se esta formação está em consonância com as políticas 

publicas nacionais. Num segundo momento, o estudo propõe-se em identificar as 

formações continuadas das mesmas professoras atuantes na rede. 

 

4.2.1.1 Formação Inicial 

 

 Na rede municipal de ensino de Florianópolis as professoras que trabalham com 

a Educação Especial possuem formação inicial especifica na área, conforme relatou a 

Gestora da Gerência de Educação Inclusiva do município.  

 

Todas tem formação especifica, a nível de educação especial. As mais 
antigas, as primeiras, elas tem pedagogia com habilitação em educação 
especial, ou em DA ou DM e outras tem formação em educação especial. Na 
verdade é um pré-requisito pra atuar na educação especial, a formação 
especifica. 

 

 Nesse sentido, o município está de acordo com algumas políticas públicas 

nacionais que prevêem a formação de professores para o atendimento educacional 

especializado. Por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 

Nº 9.394/96, que no capítulo V da Educação Especial, artigo 59, estabelece que: “Os 

sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais:” 

 

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, 
para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular 
capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns; 

 

 No período de coleta de dados da pesquisa (setembro 2012) eram quarenta e três 

(43) professoras envolvidas com a Educação Especial no município, todas com 

formação específica para o AEE. Dessas quarenta e três professoras, trinta e oito (38) 

atuam nas SRMs, quatro (04) trabalham na Gerência de Educação Inclusiva e uma (1) 

está no cargo de Gerente de Educação Inclusiva. Aceitaram participar da pesquisa 

apenas vinte e cinco (25) professoras. Para melhor compreensão e visualização, a figura 

7 apresenta as formações iniciais das professoras da rede municipal de ensino. 
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Figura 7: Professoras que atuam nas SRMs no município de Florianópolis. 

 

 

 

Fonte: Produção da Pesquisadora, 2012. 

 

 Percebe-se que as professoras que possuem formação em Pedagogia com 

habilitações, obtiveram o grau antes da implantação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o curso de graduação em Pedagogia (BRASIL, 2006) que institui os 

princípios da docência, da gestão e da pesquisa que devem estar contemplados nos 

projetos dos cursos e na estrutura curricular que não serão mais organizados por 

habilitações. As professoras com licenciatura em Educação Especial são graduadas pela 

Universidade Federal de Santa Maria que oferece a formação inicial em Educação 

Especial. 

  Vale ressaltar, que toda formação inicial pode ser aprimorada por meio de 

formações continuadas para suprir lacunas existentes. De acordo com Castro (2012) a 

formação de professores suscita discussões a respeito da qualidade da formação e sobre 

as competências necessárias desses profissionais para atuarem na área da Educação 

Especial, especialmente por esses profissionais possuírem um papel prioritário para o 

sucesso da implantação da política de inclusão. 

 Gouveia (2012), ao analisar as políticas sobre a formação de professores para o 

AEE, percebe que as exigências são amplas e complexas exigindo um profissional 

multifacetado, capaz de atender todas as diferenças e necessidades dos alunos.  
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14 Pedagogia com 

habilitação em 

Educação Especial 

7 Licenciatura em 

Educação Especial 

4 Pedagogia com 

habilitação em 

DM/DA 

Formação 
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 Formar professores para ensinar todos os alunos, que saibam trabalhar com todas 

as deficiências sem que haja exclusão escolar, ainda é um desafio para os cursos 

formadores de professores, visto que, geralmente as graduações não conseguem abordar 

de maneira ampla, na prática e na teoria, os conteúdos relacionados a cada deficiência. 

 

4.2.1.2 Formação Continuada 

 

 As políticas de formações continuadas vêm se constituindo no cenário 

educacional, no contexto das pesquisas em educação, como objeto de estudo merece e 

precisa ser investigada. As formações continuadas possuem ações desencadeadoras de 

estudos sobre a prática pedagógica (GROSCH, 2010). Assim, se faz pertinente a oferta e 

o incentivo às formações, ampliando o universo de ações do professor para além da sala 

de aula. 

 Na rede municipal de ensino de Florianópolis, as professoras que trabalham na 

Educação Especial realizam grupos de estudos com encontros semanais, caracterizando 

assim uma formação recorrente, relatou a Gestora de Educação Inclusiva do município. 

Além do grupo de estudo que é realizado na Gerência de Educação Inclusiva do 

município, as professoras participaram de formações realizadas em parceria com o 

MEC, formações especificas enquanto grupo da Educação Especial da prefeitura e 

participaram de seminários sobre a educação inclusiva. 

 Para Grosch (2010), quando os professores se reúnem para uma formação 

continuada, compartilham suas experiências positivas e negativas, trazem suas 

peculiaridades e problemáticas, com isso, contribuem nas definições de propostas para 

as ações do cotidiano escolar. 

 Em relação às formações continuadas oferecidas pelo governo federal e 

municipal, a Gestora relata que: 

 

Esse grupo de professoras desde o inicio, sempre teve um apoio muito bom 
nas formações a nível federal. Sempre mandamos muitos projetos e 
obtivemos respostas positivas. E, durante o ano todo, a gente oferece com 
recursos próprios, por exemplo, esse ano, nós temos o curso de LIBRAS que 
é oferecido para as profissionais da rede. E acontecem também os cursos a 
distância. 

  

 Relata ainda, a entrevistada, que todo grupo de professoras da Educação 

Especial têm acesso a essas formações realizadas no município. Quando é oferecido um 
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curso de formação especifica fora do município, a nível estadual, regional ou nacional, 

por exemplo, uma formação de baixa visão ou cegueira, com vagas restritas para uma 

ou duas pessoas, aí a secretaria realiza a deliberação dos profissionais, de acordo com a 

solicitação. 

 De acordo com Mendes (2011), a extinta Secretaria de Educação Especial 

realizava várias iniciativas para a formação de profissionais a fim de favorecer a política 

de inclusão escolar. Entre os programas, projetos e ações, a autora destaca três 

programas direcionados a formação de recursos humanos: Programa Educação 

Inclusiva: direito a diversidade; Formação em Educação Inclusiva e o Programa de 

Apoio a Educação Especial. Esses programas tinham como finalidade implementar a 

política nacional de Educação Especial. 

 Ainda no cenário da política nacional, em 2007, foi implementado o Programa 

de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais, que reconhece a importância das 

formações continuadas, o programa prevê “a formação continuada dos professores para 

o uso das tecnologias e materiais específicos da sala de recursos multifuncionais” 

(BRASIL, 2007). 

 Em 2008, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva, em relação a formação dos profissionais para atuar na área, menciona que: 

 

Para atuar na educação especial, o professor deve ter como base da sua 
formação, inicial e continuada, conhecimentos gerais para o exercício da 
docência e conhecimentos específicos na área (BRASIL, 2008). 

 

 Mais recentemente, em 2011, foi lançado o Programa Viver Sem Limites, o 

decreto nº 7.611 que compõe esse Programa, garante apoio técnico e financeiro para 

várias ações, entre elas para a formação continuada de professores, gestores e demais 

profissionais da escola que participam da educação na perspectiva da educação 

inclusiva.  

 A secretaria municipal de educação de Florianópolis, mais especificamente a 

Gerência de Educação Inclusiva, de acordo com os dados coletados, proporciona 

continuadamente formações para as professoras que atuam na Educação Especial. Essas 

formações são oferecidas através de programas e parcerias com o governo federal e 

municipal. Vale ressaltar que ao proporcionar as formações continuadas, o município 

além de capacitar e atualizar de forma continua seu quadro profissional, responde às 
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políticas de inclusão escolar que prevêem profissionais com formações especificas para 

atuar na área.    

 Merece destaque também, a iniciativa do grupo de professoras da Educação 

Especial em realizar grupos de estudos semanais sobre assuntos pertinentes a área da 

Educação Especial e Inclusiva, caracterizando-se como um diferencial do município. 

 Além das iniciativas do município, especificamente da Gerência de Educação 

Inclusiva, hoje o MEC possuí um programa que apóia a formação continuada de 

professores que atuam na Educação Especial. Para a realização dos cursos, o MEC 

possui parcerias com instituições de ensino superior. Os cursos de formação continuada 

são realizados à distância, pela Universidade Aberta do Brasil (UAB), ou presenciais e 

semipresenciais, pela Rede Nacional de Formação Continuada de Professores na 

Educação Básica (Renafor). 

 È relevante enfatizar nessa categoria, que a gestora da educação especial 

considera positivas as oportunidades e os incentivos do município para a participação 

dos professores da educação especial nos programas de formações continuadas 

oferecidos, seja em âmbito, municipal, regional, estadual ou nacional. Esse aspecto, no 

entanto, poderá ser melhor discutido nas discussões do grupo focal, a serem realizadas 

na segunda etapa da pesquisa do Observatório. 

  

4.2.2 Organização das Salas de Recursos Multifuncionais  

 

 Para analisar sobre as Salas de Recursos Multifuncionais o Atendimento 

Educacional Especializado, é pertinente que se retome o conceito de inclusão. 

 

A idéia de inclusão se fundamenta em uma filosofia que reconhece e aceita a 
diversidade na vida em sociedade. Isto significa garantia de acesso de todos 
a todas as oportunidades, independente das peculiaridades de cada individuo 
ou grupo social (Aranha, 2001, p.02) 

 

 Nessa etapa da análise, os resultados da pesquisa estão amparados no 

Documento Orientador da Educação Especial da rede municipal de ensino de 

Florianópolis (FLORIANÓPOLIS, 2010), nos documentos norteadores do Ministério de 

Educação que prioriza o AEE nas SRMs, em estudos científicos, nas informações 

disponibilizadas pela Gerência de Educação Inclusiva e na síntese das entrevistas 

realizadas com as gestoras da Educação Especial do município. 
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 O estudo pretende identificar a organização das Salas de Recursos 

Multifuncionais no município de Florianópolis, bem como, analisar de que maneira as 

políticas de orientação para a inclusão escolar, em especial a política do AEE, vem 

sendo interpretadas no contexto da prática pelas gestoras que estiveram à frente da 

Gerência responsável pela Educação Inclusiva em Florianópolis.  

 

4.2.2.1 Organização das Salas de Recursos Multifuncionais 

  

 O Programa de Implantação das Salas de Recursos Multifuncionais (2008) visa 

apoiar os sistemas públicos de ensino para a oferta do atendimento educacional 

especializado. As Salas de Recursos Multifuncionais foram disponibilizadas pelo MEC 

a partir de 2005, porém o município de Florianópolis instituiu na rede de ensino, em 

2001, as Salas Multimeios, uma proposta semelhante à política estabelecida pelo MEC. 

 Desse modo, é perceptível que o município de Florianópolis antes do Programa 

de Implantação das Salas de Recursos Multifuncionais da extinta Secretária de 

Educação Especial já realizava o Atendimento Educacional Especializado aos alunos da 

educação especial, sendo essa uma característica que as entrevistadas colocaram como 

um diferencial do município de Florianópolis. 

 No ano de 2003 a Secretaria Municipal de Educação através da Portaria n. 

033/2003 normatizou o Serviço de Atendimento Educacional Especializado no 

município de Florianópolis (BOCK; RIOS, 2010) com as chamadas “Salas 

Multimeios”, a Portaria declarava o objetivo de “promover instrumentos de 

acessibilidade à aprendizagem dos surdos, cegos, baixa visão, surdos cegos e com 

dificuldades motoras” (FLORIANÓPOLIS, 2004, p. 70). 

 As Salas de Recursos Multifuncionais são denominadas no município de 

Florianópolis como “Salas Multimeios”, conforme afirma a Gestora 2.  

 

Sala Multimeio, é a nomenclatura que utilizamos, porque, como essa sala é 
anterior a política nacional nós tínhamos essa nomenclatura e nós não 
mudamos por causa da política. É a mesma sala, só que a gente deu um 
nome diferente. 

 

  Em 2010, por meio do Documento Orientador da Educação Especial na rede 

Municipal de Ensino (2010), foi estabelecido o objetivo das Salas Multimeios: 
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[...] oferecer o Atendimento Educacional Especializado (AEE) para alunos 
com deficiência, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Altas 
Habilidades/Superdotação desta rede (FLORIANÓPOLIS, 2010) 

 

 As Salas Multimeios estão organizadas em 20 (vinte) unidades de ensino. De 

acordo com as entrevistas, após ao Programa de Implantação das SEM, as salas foram 

reequipadas com recursos do MEC. Essas salas estão organizadas em diferentes regiões 

da cidade e funcionam como pólo de atendimento, em que recebem alunos de outras 

unidades escolares que estão dentro da área de abrangência daquele pólo (KUHNEN, 

2012). 

 A matrícula dos alunos no AEE está vinculada a freqüência no ensino regular, 

cujas ações desenvolvidas nas Salas Multimeios são complementares e/ou 

suplementares na formação do aluno. O aluno que se encontra em idade escolar 

obrigatória, mas não freqüenta o ensino regular tem a matricula vedada no AEE 

(FLORIANÓPOLIS, 2012). 

 O município de Florianópolis possui documentos orientadores para a educação 

especial na rede de ensino. Ressalta a Gestora 2 que “[...] todos eles estão pautados na 

política nacional [...]”, mas que as vezes é necessário fazer algumas adequações em 

termos de normativa e portaria para que se possa garantir as propostas da política 

nacional para o AEE. Nesse sentido, é possível perceber que no contexto da prática, 

definido por Stephell Ball (1992), a Gerência de Educação Inclusiva interpreta e recria 

os textos da política nacional para serem aplicados no contexto local, vale ressaltar que 

a rede faz adequações nos textos, mas, mantém o principio da política nacional de 

trabalhar numa perspectiva inclusiva. 

 O atendimento nas Salas Multimeios é realizado no contra turno da classe 

comum, podendo ser na própria Unidade de Ensino ou na sala pólo mais próxima, 

conforme a Resolução CNE/CEB nº 4/2009 que estabelece as Diretrizes Operacionais 

para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, fica definido que: 

 

Art. 5º O AEE é realizado, prioritariamente, nas salas de recursos 
multifuncionais da própria escola ou em outra de ensino regular, no turno 
inverso da escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns, podendo 
ser realizado, em centro de atendimento educacional especializado de 
instituição especializada da rede pública ou de instituição especializada 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas 
com a secretaria de educação ou órgão equivalente dos estados, do Distrito 
Federal ou dos municípios. 

  

 Nesse sentido, a Gestora 2 relatou que: 
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[...] todos os alunos diagnosticado matriculados na rede, estão tendo o 
atendimento educacional especializado nas Salas Multimeios ou nas 
instituições especializadas que a rede de ensino tem convênio. 

 

 Em relação à organização e planejamento dos atendimentos nas Salas 

Multimeios, a Gestora 2 afirma que: 

 

E é feito pra cada criança um plano de atendimento, para cada situação. A 
criança tem destinado um tempo de atendimento. O atendimento pode ser 
feito tanto no individual, quanto no coletivo. Em algumas situações, duas ou 
três crianças podem ser atendidas juntas, por exemplo, podem três ou 
quatro crianças surdas serem atendidas de forma agrupada.  

 

 Vale ressaltar que cada Sala Multimeio é composta por dois professores do AEE, 

todos com formação inicial específica para atuar na educação especial, esse professores 

não são responsáveis pelo ensino escolar regular, pertencendo essa função ao professor 

da classe regular de ensino (FLORIANÓPOLIS, 2010). 

 Além das Salas Multimeios, a Gerência de Educação Inclusiva, conta ainda, com 

o Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual 

(CAP/Florianópolis), com auxiliares de libras, professores de libras e professores 

auxiliares de educação especial. Além desses serviços oferecidos pela rede municipal de 

ensino, a Prefeitura Municipal de Florianópolis possui parcerias e convênios com outras 

instituições. 

 A Gerência de Educação Inclusiva de Florianópolis ao criar documentos 

orientadores para as ações da Educação Especial no município respaldando-se na 

política nacional, está de acordo com a proposta de Ball (2002) que indica que a política 

elaborada no Contexto da Produção de Texto, devem ser ativamente interpretadas e/ou 

recriadas pelos profissionais que atuam no Contexto da Prática, para assim, relacionar 

os textos da política a realidade local, à prática. 

 

4.2.2.2 Parcerias com os serviços de Apoio Especializado 

 

 A rede de municipal de ensino de Florianópolis oferece o atendimento 

educacional especializado em seu sistema de ensino e mantém parcerias e convênios 

com instituições especializadas, são elas: Instituto da Audição, Terapia e Linguagem 

(IATEL); Associação Catarinense para Integração do Cego (ACIC); Associação de Pais 
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e Amigos do Excepcional (APAE); Hospital Universitário Núcleo Desenvolver e com o 

Centro de Apoio Pedagógico de Atendimento à Deficiência Visual (CAP).  

 

Os convênios são firmados quando tiverem caráter complementar e não 
substitutivos da escolarização, com atribuições diferenciadas ao que a Rede 
Municipal de Ensino de Florianópolis oferece nas Unidades Educativas 
(FLORIANÓPOLIS, 2010). 

 

 Segundo as entrevistadas, essas parcerias são de fundamental importância, as 

parcerias garantem suporte à Gerência de Educação Inclusiva e proporcionam aos 

educandos o atendimento especializado. As parcerias promovem também estudos de 

materiais adaptados, assim como, proporcionam conhecimento interdisciplinar que 

facilitam a aprendizagem do aluno. 

 Os alunos que são atendidos em alguma das instituições que o município tem 

convênio, não são atendidos pelas Salas Multimeios, conforme relatou a Gestora 2 “[...] 

se esse atendimento educacional especializado esta sendo em uma outra instituição, 

não tem porque repetir o mesmo trabalho na sala multimeios”. 

 O relato da entrevistada traz questionamentos em relação aos alunos atendidos 

nas SRMs: se os alunos com deficiências ou transtornos globais de desenvolvimento 

mais graves estão recebendo atendimento nas instituições especializadas, então a 

Educação especial continua a ser de responsabilidade de instituições filantrópicas ou 

assistenciais. Ao encaminhar os casos mais severos e de maior especificidade às 

instituições especializadas, pode-se questionar sobre uma espécie de terceirização do 

AEE ou uma inclusão às avessas.  

 Enfim, os alunos matriculados na rede municipal de ensino que necessitam de 

alguma avaliação, atendimento e/ou acompanhamento especifico são encaminhados 

para a instituição especializada competente àquela especificidade.  

 Informa a Gestora 2, que a Gerência de Educação Inclusiva não possuí em seu 

quadro de funcionários, profissionais que realizam atendimento clínico e profissionais 

da saúde. As instituições especializadas por possuírem uma equipe multidisciplinar 

atendem os alunos que a rede encaminha. 

 Parcerias e convênios com diferentes instituições permitem para ambos, o 

compartilhamento de conhecimentos, experiências e ideias que ajudam a desenvolver 

ações positivas para o atendimento dos alunos da Educação Especial, bem como, 

agregam força e legitimidade às políticas voltadas para a questão da inclusão. 
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4.2.3 Avaliação  

 

 Nesse momento da análise, foi estabelecido duas categorias de análise, que 

abordam a temática “Avaliação” sob perspectivas distintas: a diagnóstica e a 

pedagógica. Assim sendo, permite melhor compreensão sobre os procedimentos das 

avaliações diagnósticas e pedagógicas realizadas com os alunos que freqüentam as SRM 

na rede municipal de ensino de Florianópolis. 

 

4.2.3.1 Avaliação Diagnóstica 

 

 A avaliação diagnóstica é realizada com o objetivo de identificar ou não se o 

aluno necessita o Atendimento Educacional Especializado. A avaliação sempre foi 

considerada necessária, ela permite identificar as particularidades e dificuldades dos 

alunos que justificam a necessidade dos serviços educacionais especializados 

(BASTOS, 2002). 

 Na rede municipal de ensino de Florianópolis, os alunos que freqüentam as 

SRMs, segundo a Diretora da Gerência de Educação Inclusiva, chegam na escola já 

diagnosticados por médicos ou especialistas. Ressalva ela que: 

 
O diagnóstico é médico. Então não nos compete. As professoras das salas 
multimeios, é claro que com o olhar de muitos anos e com a prática a gente 
até da umas olhadas e da umas arriscadas de achar o que aquela criança 
tem, mas em momento algum a gente da diagnóstico. 

  

 Fica evidente que as professoras atuantes nas SRMs do município não realizam a 

avaliação diagnóstica para identificar a necessidade do aluno receber o AEE. Relata 

ainda a entrevista que o município tem dificuldade em encontrar equipes especializadas 

que realizem diagnósticos, sendo que o diagnóstico é um dos pré-requisitos para que o 

aluno receba o atendimento nas Salas Multimeios.  

 Em relação aos diagnósticos médicos, a entrevistada mostra-se preocupada com 

diagnósticos precoces, que muitas vezes pode mais prejudicar do que ajudar um aluno. 

Nesses casos uma equipe da Gerência de Educação Inclusiva e do Programa de Saúde 

na Escola fazem intervenções, como relata a entrevistada; 

 

Tem situações inclusive que a gente junto ao PSE, que é o programa de 
saúde escolar, a gente faz intervenções nas questões de médicos, que fazem 
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diagnósticos com uma única consulta de dez, quinze minutos e fecham um 
diagnóstico. 
 

 Para a gestora, a deficiência física, intelectual, mental ou sensorial; os 

transtornos globais de desenvolvimento e as altas habilidades necessitam de uma 

avaliação clinica continua para sua identificação, sendo preocupante definir um plano de 

intervenção baseado em diagnósticos realizados em uma única consulta. 

 Observa-se que, historicamente, pratica esta que parece se manter, a avaliação 

do publico alvo da educação especial fundamenta-se prioritariamente nos aspectos 

clínicos da deficiência. A decisão de quem necessita do AEE e como esse atendimento 

deve ser realizado acaba sendo definido por orientação terapêutica, enfraquecendo as 

possibilidades de se definir um diagnostico mais aberto, centrado nas possibilidades de 

aprendizagem dos alunos. Essa ênfase na perspectiva clinica, de certo modo 

compromete a ação pedagógica. 

 Em 2002, o MEC lançou um documento intitulado: “Avaliação para a 

identificação das necessidades educacionais especiais” com o objetivo de sobrepujar 

uma avaliação tradicional, classificatória e parcial. Esse documento foi baseado nas 

recomendações dispostas nas Diretrizes Nacionais da Educação Especial na Educação 

Básica (BRASIL, 2001), especialmente as contidas no Art. 6º: 

 
Para a identificação das necessidades educacionais especiais dos alunos e a 
tomada de decisões quanto ao atendimento necessário, a escola deve 
realizar, com assessoramento técnico, avaliação do aluno no processo de 
ensino e aprendizagem, contando, para tal, com: I - a experiência de seu 
corpo docente, seus diretores, coordenadores, orientadores e supervisores 
educacionais; II - o setor responsável pela educação especial do respectivo 
sistema; III - a colaboração da família e a cooperação dos serviços de Saúde, 
Assistência Social, Trabalho, Justiça e Esporte, bem como do Ministério 
Público, quando necessário. 

 

 A rede municipal de ensino, ainda não possui uma equipe multifuncional, com 

objetivo de diagnosticar. De acordo com a gestora, quando há necessidade a gerência de 

Educação Inclusiva encaminha para as instituições especializadas conveniadas para a 

realização dos diagnósticos. 

 

4.2.3.2 Avaliação Pedagógica  

 

 A avaliação dos alunos com deficiência, com transtornos globais de 

desenvolvimento ou altas habilidades deve ser realizada no contexto escolar na 
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perspectiva pedagógica. De acordo com as Diretrizes Nacionais para a Educação 

Especial na Educação Básica, a avaliação dos alunos da Educação Especial deve 

proceder da seguinte maneira: 

 

Art. 6º Para a identificação das necessidades educacionais especiais dos 
alunos e a tomada de decisões quanto ao atendimento necessário, à escola 
deve realizar, com assessoramento técnico, avaliação do aluno no processo 
de ensino-aprendizagem, contanto para tal com: 
I. A experiência de seu corpo docente, seus diretores, coordenadores, 
orientadores e supervisores educacionais; 
II. O setor responsável pela educação especial do respectivo sistema; 
III.  A colaboração da família e a cooperação dos serviços da Saúde, 
Assistência Social, Trabalho, Justiça e Esporte, bem como do Ministério 
Público, quando necessário (BRASIL, 2001, p.70). 

 

 Nesse sentido, na rede municipal de ensino de Florianópolis, as professoras da 

Educação Especial realizam avaliações nas Salas Multimeios e observações para 

identificar as reais necessidades de atendimento especializado que o aluno necessita, 

conforme relatou a diretora da Gerência de Educação Inclusiva:  

 

[...] a gente faz avaliações tanto avaliações de observação, pelas 
professoras das salas multimeios, quanto de atividade pedagógica a nível 
especifico. 

 

 A entrevistada relatou ainda que:  

 

[...] as atividades e avaliações realizadas nas Salas Multimeios são 
planejadas de acordo com a especificidade de cada aluno, para que assim 
seja possível acompanhar o progresso no processo de ensino-aprendizagem. 
 

 Segundo Bayer (2005), a avaliação não deve pautar-se apenas pelas limitações 

funcionais do aluno, mas na sondagem das suas potencialidades intelectuais e sócio 

afetivas. Portanto, ao avaliar o professor deve observar o desenvolvimento integral do 

aluno, o seu esforço, as condições temporárias e permanentes e constatar suas 

possibilidades para um trabalho futuro.    

 De acordo com o documento Saberes e práticas da Inclusão: Avaliação para a 

identificação das necessidades educacionais especiais - (2006), a avaliação com os 

alunos da educação especial devem levar em consideração as habilidades básicas que 

permitem o aluno a acompanhar as diferentes etapas e o fluxo da educação básica, bem 

como as características do ambiente e convívio familiar no qual o aluno está inserido 

(BRASIL, 2006). 
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 Segundo Castro (2012), a política de inclusão do MEC assume um modelo 

pedagógico em relação à avaliação para a identificação das necessidades educacionais, 

essas avaliações devem ter como objetivo a escolha dos apoios a serem ofertados, 

incluindo o acesso as Salas de Recursos Multifuncionais. Chama a atenção ainda a 

autora, em relação a participação e responsabilidade do professor na definição das 

necessidades educacionais especiais. 

 
[...] o professor de educação especial assume um papel fundamental, tendo 
em vista que apesar da política defender a política de toda a comunidade 
escolar nesta avaliação, é ele o responsável por definir as necessidades 
educacionais especiais e o plano de atendimento educacional de tal alunado. 
(CASTRO, 2012, p. 3224). 
 

 A entrevista realizada com a diretora da Gerência de Educação Inclusiva de 

Florianópolis, permitiu observar que os professores das Salas Multimeios que realizam 

o Atendimento Educacional Especializado possuem conhecimentos específicos e das 

políticas de inclusão escolar para a realização das avaliações, mas ainda há necessidade 

de procedimentos mais sistemáticos de avaliação. 

 Esse capítulo sobre interpretação e recriação das políticas de inclusão escolar na 

visão dos gestores dos municípios de Balneário Camboriú e Florianópolis, permitiu 

traçar um panorama sobre os processos de formação de professores, práticas de 

avaliação adotadas e organização das Salas de Recursos Multifuncionais, ou seja, 

permitiu uma análise sobre as coerências e incoerências das políticas que respaldam o 

Atendimento Educacional Especializado no contexto local.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A presente dissertação teve como objetivo analisar como a política nacional de 

Educação Especial é traduzida pelos gestores da Educação Especial das Redes 

Municipais de Ensino de Balneário Camboriú e Florianópolis, SC. Contribuindo assim, 

para o entendimento das políticas educacionais, mais especificamente as políticas de 

inclusão escolar. Esse trabalho abre caminhos para novas investigações no campo da 

pesquisa e soma-se a outros trabalhos científicos sobre a mesma temática. 

 O estudo permitiu perceber que os municípios investigados preocupam-se de 

fato com a escolarização dos alunos com necessidades especiais, para garantir a 

inclusão escolar, as redes de ensino, de ambos os municípios, estão apoiando-se na atual 

política de inclusão do MEC, oferecendo o atendimento educacional especializado nas 

Salas de Recursos Multifuncionais. Cabe ressaltar que discussões concordantes com a 

atual política de inclusão do MEC, foram realizadas por movimentos internacionais. De 

acordo com Libâneo (2003), a educação brasileira se insere no quadro de discussões e 

transformações relativas a inclusão escolar após a década de 1990, período 

relativamente curto para que a Educação Inclusiva tenha superado desafios relacionados 

a infra-estrutura, formação de professores, aceitação social e outros fatores que afetam 

negativamente para que ela seja efetivada satisfatoriamente, eliminando totalmente 

qualquer tipo de exclusão. No cenário nacional, as políticas de Inclusão vêem 

objetivando uma educação inclusiva, esse fato não significa que já tenhamos uma 

educação igualitária para todos. 

 Na abordagem teórico-metodológica, foi abordado o ciclo de políticas proposto 

por Stephen J. Ball. De acordo com Mainardes (2011), o ciclo de políticas pode ser 

considerado como um método de pesquisa de políticas. Esse ciclo de políticas é 

composto por três principais contextos, o contexto de influência, produção de texto e o 

contexto da prática. 

 O ciclo de políticas permitiu uma melhor compreensão do processo de 

abordagem, implementação, interrogações e interpretações das políticas educacionais no 

contexto da prática, ou seja, no contexto escolar.  

As políticas educacionais de inclusão prevêem a escolarização dos alunos com 

deficiência na sala comum e o atendimento educacional especializado no contra-turno 

nas Salas de Recursos Multifuncionais. Os municípios investigados parece estarem 

correspondendo às orientações das políticas nacionais. Porém, em ambos os municípios, 
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parece estar havendo uma espécie de terceirização do AEE, ao encaminharem os alunos 

com deficiências em graus mais severos para as instituições especializadas com as quais 

as redes de ensino possuem convênios. Todavia, não se pode negar que o 

direcionamento da política em nível nacional contribui significativamente para a 

exacerbação dessa prática. O decreto nº 7.611/2011 em muito contribuiu e continua 

contribuindo para conferir poder e recursos públicos, inclusive, para essas instituições. 

Nesse sentido, as possibilidades de consolidação dos processos de inclusão escolar 

ficam comprometidas. 

 Os dois municípios investigados possuem diferenciais que merecem serem 

destacados, por exemplo, Florianópolis começou os trabalhos com a Educação Especial 

por meio do Professor itinerante e esse serviço é mantido até hoje pelo município, a rede 

de ensino destaca-se também pelo pioneirismo em criar as Salas de Recursos, anterior a 

política que dá orientação a implantação das Salas de Recursos Multifuncionais. 

  Já Balneário Camboriú tem como diferencial o Professor de Apoio Pedagógico 

Especial, que auxilia os professores da classe regular e os professores das SRMs. 

 Os professores atuantes nas SRMs, de ambos os municípios, estão em constante 

aperfeiçoamento profissional, através de formações continuadas oferecidas pelo próprio 

município e através de projetos do Governo Federal. Vale ressaltar que o município de 

Florianópolis além de oferecer formações aos professores da Educação Especial, 

realizam semanalmente grupos de estudos sobre temáticas que envolvem a inclusão 

escolar.  

 Em relação às avaliações, as avaliações pedagógicas ficam sob responsabilidade 

dos professores avaliarem o desenvolvimento educacional de cada aluno e as avaliações 

diagnósticas, em ambos os municípios, conte-se com os convênios e parcerias com as 

instituições especializadas que possuem profissionais da saúde que acompanham os 

alunos quando necessário e realizam os diagnósticos. Esse é um fato preocupante, de 

acordo com os relatos das Gestoras percebe-se que profissionais da saúde, mais 

especificamente, os médicos, ainda são os principais responsáveis pela definição do 

público que necessita o AEE nas SRMs. Desse modo, perpetuam-se as práticas de 

medicalização do processo de escolarização do publico alvo da educação especial. 

 As SRMs, nos municípios de Balneário Camboriú e de Florianópolis, parece 

estarem organizadas e distribuídas de maneira que melhor atenda a demanda de alunos 

que necessitam o atendimento especializado. 
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 Observou-se, por meio das entrevistas realizadas com as gestoras da Educação 

Especial, dos municípios estudados, que as gestoras e sua equipe de trabalho procuram 

sempre acompanhar o funcionamento das SRMs. Demonstraram que estão à disposição 

das professoras e dos familiares dos alunos sempre que há dúvidas e mostram-se abertas 

a sugestões e inovações para a melhoria dos serviços oferecidos. 

 Ao analisar minha proposta de pesquisa, percebi que a inclusão escolar é um 

assunto abordado por diversos autores e por maneiras diversas, mas, carece de constante 

desenvolvimento para que de fato venha a suprir todas as lacunas estigmatizadas em 

volta da Educação Especial. 

 A discussão em torno da Inclusão escolar é um assunto que não se encera aqui, 

mas como todo trabalho esse também tem seus limites. Concluo meu trabalho de 

pesquisa e espero ter atingido meus objetivos propostos, contribuindo para a sociedade e 

para o desenvolvimento de novos estudos em torno da Inclusão Escolar. 

 Chego também a compreender que, para que a inclusão aconteça, a mudança é 

necessária dentro da escola alternando, mudando desde os currículos, avaliações, 

aplicações, gestão, formação de professores até as intenções, atitudes e comportamentos 

que permitam que isso efetivamente ocorra. 
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APENDÍCE 2 

  

OOBBSSEERRVVAATTÓÓRRIIOO  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  
EESSPPEECCIIAALL  

EESSTTUUDDOO  EEMM  RREEDDEE  NNAACCIIOONNAALL  SSOOBBRREE  AASS  SSAALLAASS  
DDEE  RREECCUURRSSOOSS  MMUULLTTIIFFUUNNCCIIOONNAAIISS  NNAASS  EESSCCOOLLAASS  

CCOOMMUUNNSS 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO 
NO MUNICÍPIO 

Prezada Professor (a) / Coordenador (a)  

 

Estamos realizando um estudo em rede nacional sobre os serviços de apoio de 
educação especial ofertados no Brasil que têm sido organizados para favorecer a 
escolarização de estudantes com necessidades educacionais especiais em classes 
comuns das escolas regulares. Este estudo estará sendo realizado em mais de 20 
municípios simultaneamente e o nosso município está entre esses municípios 
selecionados devido a participação de pesquisadores da nossa universidade. 

Acreditamos que pela posição que você ocupa no contexto educacional a sua 
colaboração terá uma grande relevância neste processo investigativo. 

Portanto, contamos com a sua colaboração para compartilhar conosco 
algumas informações preliminares sobre a sua localidade administrativa (município) 
que certamente contribuirão nos encaminhamentos deste estudo.  

Gostaria de pedir permissão para gravar nossa conversa e saliento que sua 
identidade será mantida em sigilo. Podemos começar? 

 

1. Primeiramente, nos responda qual é o cargo que você ocupa na secretaria de 
educação? 

 

[fala introdutória do próximo bloco de questões ] Nosso primeiro tema será sobre a 
história da educação especial no seu município.  

1) Você poderia nos contar o que conhece sobre a história da educação especial 
no seu município? Como ela começou? Como as mudanças foram ocorrendo? 

2) Houve participação de instituições especializadas ou organizações não 
governamentais, nessa trajetória histórica? Como ocorreu essa participação? 

3) Quando surgiram as instituições especializadas em seu município? 
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4) Qual foi a trajetória dos tipos de serviço de apoio de educação especial nas 
escolas comuns (classe especial, sala de recursos, sala de recursos 
multifuncional, itinerância, outros)?  

5) Atualmente, quais são os tipos de atendimento? Quantos serviços de cada tipo 
têm o município? 

 

[fala introdutória do próximo bloco de questões ] Vamos falar um pouco dos 
processos de formações que seu município participou nos últimos 5 anos. 

7) Dentre este período mencionado, quais processos de formações de professores 
(programas do governo federal e do município) o seu município participou e/ou 
está participando? Fale um pouco sobre como ocorreu este processo (por 
exemplo: seleção de professores, critérios de seleção, tipo de curso, modalidade 
de ensino, objetivos). 

8) O município teve oportunidade de participar do programa: Educar na Diversidade? 
Como foi esta participação? Quais profissionais participaram desta formação? Fale 
um pouco desta experiência. 

9) O município teve oportunidade de participar de cursos de extensão e/ou 
especialização em relação à formação continuada de professores em educação 
especial na modalidade de Educação a Distância? Quais cursos os professores 
participaram? Quais profissionais participaram desta capacitação? 

10) O município teve oportunidade de participar da formação continuada de 
professores em educação especial Renafor? Como foi esta participação? Quais 
profissionais participaram desta capacitação? 

11) O município teve oportunidade de participar da formação continuada de 
professores em educação especial e educação profissional? Como foi esta 
participação? Quais profissionais participaram desta capacitação? 

12) Dentre este período, houve oferta de projetos de formação de professores pelo seu 
setor administrativo municipal aos professores do ensino comum e do especial? 

13) Em que ano foi desenvolvido cada projeto de formação? 

14) Você tem a quantidade total ou saberia dizer por volta de quantos professores do 
ensino comum participaram?  

15) Você tem a quantidade total ou saberia dizer por volta de quantos professores da 
educação especial participaram? 

 

[fala introdutória do próximo bloco de questões]  Vamos falar agora sobre os 
documentos oficiais que norteiam e/ou nortearam as ações municipais nesta área. 

16) Nesses últimos cinco anos, o município chegou a elaborar documentos como leis, 
diretrizes, resoluções, instruções normativas, decretos sobre a educação especial? 

17) Você poderia nos disponibilizar uma cópia destes documentos? 
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18) O município tem como prática apoiar-se ou nortear-se em documentos federais 
como leis, diretrizes, decretos para o desenvolvimento e/ou prestação dos serviços 
de educação especial? 

19) Em caso positivo, quais os documentos que são utilizados? 

 

[fala introdutória do próximo bloco de questões]  Vamos falar agora sobre a 
questão da identificação ou do diagnóstico dos estudantes.  

20) Relate-nos como este processo de identificação ou do diagnóstico dos estudantes 
está ocorrendo no município?  

21) O encaminhamento inicial é realizado por quem: pais, professor, outro 
profissional? Por exemplo: quem informa inicialmente que o estudante possui 
alguma condição que precisa ser avaliada?  

22) Relate como ocorre esta triagem?  

23) Qual o tempo que dura este processo, até que o estudante comece a receber 
algum tipo de serviço de apoio? 

24) Você poderia comentar como o diagnóstico/avaliação/identificação ocorre para os 
diferentes tipos de deficiência (intelectual, visual, baixa visão ou cegueira, auditiva 
ou surdez) e para estudantes com suspeita de altas habilidades/superdotação, 
transtornos globais do desenvolvimento? 

25) Existe um profissional ou equipes que avaliam/diagnostica cada uma das 
condições apresentadas pelos estudantes? Quem são (profissão)?  São estes 
profissionais que definem e/ou encaminham os estudantes para o serviço de 
apoio? Ou como isso ocorre?  

26) Qual é o local que ocorre esta avaliação?  

27) Como é escolhida a especificidade do serviço de apoio para cada condição 
apresentada pelo estudante?  

 

[fala introdutória do próximo bloco de questões]  Vamos agora falar sobre os 
serviços de apoio do município.  

28) Você poderia nos dizer quais são os serviços de apoio de educação especial que o 
município disponibiliza aos estudantes? Por exemplo: classe especial, sala de 
recurso, sala de recursos multifuncionais ensino domiciliar, ensino hospitalar, 
itinerância, serviço de apoio em sala de aula?  

29) Quais desses serviços são mais requisitados?  

30) Qual o motivo desses serviços serem os mais requisitados? 

31) Existem estudantes que apresentam alguma condição especial, porém que não 
recebem atendimento dos serviços de apoio de educação especial na escola 
regular? Você saberia quantos não recebem os serviços de apoio? 
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32) Dentre as diferentes condições (deficiência: visual, auditiva, física, múltipla; 
transtornos globais do desenvolvimento apresentadas pelos estudantes que são 
público alvo da educação especial, você poderia indicar quais não possuem o 
atendimento em nenhum dos serviços citados e por quê? 

 

[fala introdutória do próximo bloco de questões]  Agora vamos falar um pouco da 
história desses serviços de apoio.  

33) Quando estes serviços de apoio foram criados no município e por qual motivo? 

34) Qual é o mais antigo: classe especial, sala de recursos, sala de recursos 
multifuncional ou outros? 

35) Qual a história do processo de cada implementação? 

36) Para qual tipo de aluno cada serviço foi criado: deficiência (física, auditiva, 
intelectual, visual, múltiplas) transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação ou outros? 

 

[fala introdutória do próximo bloco de questões]  Agora vamos conversar sobre 
estes serviços nos dias atuais. Vamos focalizar nos serviços de apoio que 
desenvolvem a sua atuação na perspectiva da sala de recursos multifuncional. 

37) Qual o nome dado ao serviço de apoio que é desenvolvido na perspectiva da 
proposta das salas de recursos multifuncional? 

38) Qual é a quantidade de estudantes que participam deste serviço de apoio? 

39) Qual é a quantidade de ambientes em funcionamento para este serviço de apoio 
no município? 

40) Como é organizado o tempo, turnos e horários nos ambientes destinados a este 
serviço de apoio? 

41) Qual é a quantidade total de estudantes beneficiados por este serviço de apoio? 

42) Qual é a formação mínima exigida aos profissionais que atuam neste serviço de 
apoio? 

43) Quantos professores que atuam em cada ambiente destinado a este serviço de 
apoio? 

44) Quais tipos de atividades são desenvolvidas neste serviço de apoio? 

45) Quais recursos materiais são disponibilizados no ambiente destinado a este 
serviço de apoio? 

46) Existem parcerias intersetoriais para este serviço de apoio? Quais são elas e quem 
são os profissionais envolvidos? 
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47) O seu setor administrativo (ou secretaria) recebeu algum tipo de apoio (recursos 
financeiros, recursos materiais) do governo federal para a implantação desse 
serviço de apoio? Quais foram? Como se deu este processo? Como foi pleiteado?  

48) Há necessidade de apoio financeiro para atender a demanda e funcionamento 
deste serviço de apoio? Quais são elas? 

49) Como está organizado esse serviço de apoio em relação a cada condição 
apresentada pelos estudantes? 

50) Há dificuldades em relação à oferta desse serviço de apoio na escola regular? 

[fala introdutória do próximo bloco de questões]  Agradecemos a sua participação 
e o seu envolvimento nos esclarecimentos das questões realizadas. 

51) Você deseja acrescentar alguma informação que não foi abordada nos 
questionamentos e/ou esclarecer algum comentário realizado? Quais? 
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