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                                              RESUMO 

Esta pesquisa vincula-se à Linha de Pesquisa: Políticas Públicas de Currículo e Avaliação e ao 

Observatório Nacional de Educação Especial - ONEESP, caracterizado como estudo em rede 

nacional, para o desenvolvimento e socialização de pesquisas sobre políticas e práticas de 

inclusão escolar. Entre os estudos do ONEESP destaca-se a pesquisa de avaliação do processo 

de implantação das Salas de Recursos Multifuncional - SRM no país, sendo que em Santa 

Catarina esta se desenvolve nos municípios de Balneário Camboriú e Florianópolis. Como um 

recorte dessa ampla pesquisa, a presente dissertação tem o proposito de analisar o processo de 

interpretação e tradução da política pelos professores de Salas de Recursos Multifuncionais – 

SRMS, da rede municipal de ensino de Balneário Camboriú. De modo mais específico, são 

objetivos: descrever e analisar o processo de formação inicial e continuada destes professores; 

examinar as práticas de avaliação do aluno público-alvo das SRM nos aspectos de: identificação 

das necessidades, estruturação do planejamento educacional e rendimento escolar e analisar a 

organização do ensino nestas salas e sua relação com as classes comuns de ensino. O 

desenvolvimento do estudo fundamenta-se na “Abordagem do Ciclo de Políticas” elaborada por 

Stephen Ball e colaboradores e debatida no Brasil por Jefferson Mainardes. A metodologia 

apoia-se na pesquisa colaborativa e a coleta dos dados na técnica de grupos focais. Os resultados 

apontaram que o modo próprio de compreender a Educação Especial e de desenvolver o 

trabalho na escola não está somente ligado à cultura escolar, às experiências vividas pelas 

professoras ao longo de suas vidas pessoais, como também está, ligado à sua formação, pois é a 

partir dessa que as professoras constroem seus conhecimentos referentes à política, ao seu 

autoconceito. Os dados indicam ainda que há uma polarização de ações e responsabilidades 

entre SRM e Sala Regular que colabora para uma relação formal entre essas duas áreas e para o 

não rompimento com o clássico modelo médico e embora as falas das professoras alusivas à 

avaliação do rendimento escolar sugiram a concepção da Avaliação Formativa, é preciso pensar 

que esses processos democráticos podem ocorrer na contramão e fortalecer processos 

discriminatórios assim como, é preciso também, saber quais são os impactos que as avaliações 

em larga escala possuem nessas escolas, visto que, os alunos do Município participam dessas 

avaliações, porém, não há conhecimento se suas notas são ou não computadas o que inviabiliza 

a possibilidade de planejar ações que possam vir a favorecer não somente aos alunos, mas 

também aos professores e a escola. 

Palavras-chaves: Educação Especial; Observatório Nacional de Educação Especial; Sala de 

Recursos Multifuncionais; Atendimento Educacional Especializado. 
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ABSTRACT 

This research is part of the Line of Research: Public Policies and Curriculum and Evaluation, 

and relates to the National Special Education Observatory (Observatório Nacional de Educação 

Especial) – ONEESP. It is characterized as a study of the national network, for the development 

and socialization of research on policies and practices of school inclusion. Of particular 

highlight among the studies of the ONEESP is its evaluation of the implementation process of 

the Multifunctional Resource Rooms - SRMs in the country, and in Santa Catarina, this is being 

developed in the municipalities of Balneário Camboriú and Florianópolis. As a small piece of 

this wider research, this dissertation analyzes how the policy is interpreted and translated by the 

teachers of Multifunctional Resource Rooms – SRMS of the municipal teaching network of 

Balneário Camboriú. More specifically, its objectives are: to describe and analyze the process of 

initial and continued training of these teachers; to examine the practices used to assess students, 

the target public of the SRMs, in relation to identifying needs, structuring educational planning 

and school income, and to analyze how the teaching is organized in these rooms, and their 

relationship with the common teaching classes. The study was developed based on the “Policy 

Cycle Approach” elaborated by Stephen Ball and collaborators and debated in Brazil by 

Jefferson Mainardes. The methodology is based on collaborative research, and the data 

collection was done using the technique of focal groups. The results show that the way Special 

Education is understood, and the way the work in the school is developed, are not only linked to 

the school culture, and the teachers‟ experiences throughout their professional lives, but also to 

their training, as it is based on this training that teachers build their knowledge of the policy, and 

their concept of self.  The data indicate that there is a polarization of actions and responsibilities 

between SRM and the Regular Classroom, which leads to a formal relationship between these 

two areas, and an adherence to the classical medical model. And although  the teachers‟ 

discourse on the assessment of school performance suggests a concept of Training-Based 

Assessment, it also necessary to remember that these democratic processes can occur in the 

other direction, favoring discriminatory processes. Also, it is necessary to be aware of the 

impacts that large-scale assessments have in schools, given that the students of the Municipality 

participated in these assessment, but did not know whether their scores had been calculated, 

which precludes the possibility of planning actions on behalf of the students, but also the 

teachers and the school. 

Keywords: Special education; National Special Education Observatory; multifunctional 

Resource Room; Specialized Educational Service. 
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APRESENTAÇÃO 

O ano de 2007 representou meu inicio na vida acadêmica. Matriculada no curso 

de Licenciatura em Pedagogia oferecido pela Universidade Luterana do Brasil – 

ULBRA, meu desejo cultivado desde os cinco anos de idade ganhava formas de 

realidade. 

O ano de 2008 já transcorria em sua metade quando iniciei meu estágio em uma 

escola da rede municipal de ensino da cidade. Tínhamos por fim observar a escola e seu 

cotidiano como um todo e registrar nossas experiências em relatório para que, em sala 

de aula, debatêssemos sobre as realidades por nós vividas. Passados alguns meses, 

retomamos os relatórios e regressamos à escola para pesquisar mais a fundo um fato por 

nós já observado, com a finalidade de solidificar os nossos conhecimentos na área em 

questão.  

Foi nesse momento que tive meu primeiro contato acadêmico com a questão que 

impulsiona a minha carreira. O convívio com os educadores despertou em mim a 

necessidade de explorar o processo de inclusão de crianças com deficiências, 

transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, uma vez que, 

as diferenças necessitam ser enfrentadas como elementos de solução e transformação e 

não como obstáculos. Com a inclusão escolar, as salas de aula estão cada vez mais 

diversificadas, gerando no professor a necessidade de melhor compreender o 

desenvolvimento de todos os alunos e encontrar um ou mais métodos que garantam a 

eles um ensino de qualidade. Eles precisam estar capacitados e dispostos a enfrentar as 

possíveis mudanças decorrentes do processo de busca por novas habilidades. 

 Junto a essa pesquisa, realizei meu segundo estágio, o que me proporcionou 

viver na prática um pouco do que meus futuros colegas viviam. Era mais um momento 

de aprendizado. Em Julho de 2010, graduei-me em pedagogia. Sem desistir do meu 

objetivo principal, um mês depois, ingressei na especialização em Educação Inclusiva 

pela Universidade do Contestado – UnC. 

As experiências que tive durante a minha formação acadêmica, estágios e 

especialização fizeram-me compreender a necessidade de investir novamente em minha 

qualificação. Dessa forma, no ano de 2011, iniciei o Mestrado em Educação na 

UNIVALI, instituição na qual desenvolvo o presente estudo que toma como objeto de 

análise o contexto de transformação da educação especial, na perspectiva da educação 

inclusiva. 
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INTRODUÇÃO 

As transformações vivenciadas pela sociedade em seus conceitos e em sua 

estrutura incidiram naquela que é a sua expressão: a escola. A educação das crianças 

com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação foi uma dessas transformações que em seu processo histórico 

desencadeou na escola a necessidade de sua reorganização e até mesmo, reinvenção na 

busca por meios capazes de atender a esses sujeitos. 

Dessa forma, o presente estudo que toma como objeto de análise o contexto de 

transformação da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, busca 

compreender o momento presente de escolarização desses sujeitos na escola regular e 

sua interface com os serviços de suporte e/ou suplementação à educação, denominado 

atendimento educacional especializado – AEE. É, portanto, meu propósito analisar o 

processo de interpretação e tradução da política pelos professores de Salas de Recursos 

Multifuncional – SRM, da rede municipal de ensino de Balneário Camboriú. 

Para compreender esse processo de tradução e interpretação recorro às 

contribuições de autores que se dedicam à construção de modelos analíticos de políticas 

sociais e educacionais com destaque para: a “Teoria da interpretação/tradução da 

política no contexto da prática” e a “Abordagem do Ciclo de Políticas” formuladas pelo 

sociólogo inglês Stephen Ball e por colaboradores (BOWE; BALL, 1992; BALL, 

1990;1994; BALL, MAGUIRE E BRAUN, 2012). Esta proposta tem sido discutida no 

Brasil por Jefferson Mainardes (2006 e 2011), compõe um referencial analítico 

importante para a análise e acompanhamento das políticas educacionais em sua 

formulação inicial até sua interpretação e seus efeitos.  

Ball e Bowe (1992) consideram que o centro da análise das políticas deve 

ocorrer no interior da formação do discurso das políticas e da interpretação realizada 

pelos profissionais da prática (articulação entre o macro e micro contexto). Estes, em 

sua abordagem correlacionam os textos da política à prática, para a qual denominam 

ciclo contínuo constituído por três contextos principais: o contexto de influência 

(originam-se as políticas públicas e os discursos públicos), o contexto da produção de 

texto (textos políticos voltados ao interesse do público geral) e o contexto da prática 

(interpretação e recriação da política efetuada pelos profissionais atuantes na prática). 

Nos estudos mais recentes, os quais resultaram na proposição da “Teoria da 

interpretação/tradução da política no contexto da prática” (theory of policy  enactment).  

Ball, Maguire e Braun (2012) destacam a importância do contexto da prática onde as 
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políticas são colocadas em ação. Segundo eles, as políticas são colocadas em ação em 

condições materiais, com variedade de recursos, em relação a „problemas‟ específicos. 

Por essa razão, um quadro de referência para a teoria do policy enactement considera 

um conjunto de condições objetivas em relação a um conjunto de dinâmicas 

interpretacionais subjetivas.  

De acordo com os autores (1992), o contexto da prática é onde a política está 

sujeita à interpretação e recriação e onde a política produz efeitos e consequências que 

produzem  mudanças significativas na política original. O ponto-chave é que as políticas 

não são simplesmente “implementadas” dentro desta arena (contexto da prática), mas 

estão sujeitas à interpretação e, consequente tradução e recriação no contexto da prática. 

“Politicas são feitas por e para professores; eles são atores e sujeitos, sujeitos e objetos 

da politica. Politicas são escritas nos corpos e produzem particulares posições dos 

sujeitos” (BALL; MAGUIRE; BRAUN
1
, 2012, p.3).  

Com base neste referencial, no presente estudo discuto a dinâmica e não linear 

interpretação da politica pelos professores cotidianamente envolvidos com a politica de 

inclusao escolar e com os processos escolarização de alunos com deficiências, 

transtornos globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades na escola. 

Vale ressaltar que este estudo é um recorte de uma pesquisa mais ampla 

desenvolvida pelo Observatório Nacional de Educação Especial - ONEESP (Projeto 

039, edital Nº 38/2010/CAPES/INEP) sob a coordenação da professora Drª. Enicéia 

Gonçalves Mendes, da Universidade Federal de São Carlos. O projeto, caracterizado 

como estudo em rede nacional, tem escopo desenvolver e socializar pesquisas sobre 

políticas e práticas de inclusão escolar, com destaque para o processo de implantação 

das salas de recursos multifuncionais.  

Seu arcabouço engloba 115 pesquisadores de 19 estados brasileiros, 64 

municípios e 44 representantes de Instituições de Ensino Superior. Estes por meio de 

produção de conhecimento, formação continuada - elementos da pesquisa colaborativa – 

e survey conduzem a pesquisa que objetiva ouvir aproximadamente 2.500 professores 

das SRM. 

No Estado de Santa Catarina a pesquisa se desenvolve nos municípios de 

Balneário Camboriú e Florianópolis e é conduzida por equipe de pesquisadores, da qual 

faço parte, dos Programas de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Vale do 

                                                           
1
 Policy is done by and done to teachers; they are actors and subjects, subject to and objects of policy. 

Policy is written onto bodies and produces particular subject positions” 
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Itajaí e da Universidade do Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, sob a 

coordenação da Profa Dra Regina Célia Linhares Hostins. 

Em particular, na presente dissertação, direciono o olhar para um recorte dessa 

ampla pesquisa, privilegiando os dados coletados junto a rede municipal de Ensino de 

Balneário Camboriú, para a discussão da política de Salas de Recursos Multifuncionais, 

na concepção de seus respectivos professores.   

Trata-se de tema que se insere na ampla discussão da politica de educação 

especial na perspectiva da educação inclusiva, em vigor desde a última década, a qual 

resulta de intenso movimento de reformas educacionais levado a cabo no Brasil e no 

mundo, notadamente no final do século XX. 

Muito embora caminhos da educação especial tenham sido traçados no Brasil 

desde 1854 – Imperial Instituto dos Meninos Cegos em 1854 e o Instituto dos Surdos 

Mudos em 1857– para que essas crianças tivessem seus direitos reconhecidos perante a 

sociedade, tomar-se-á a década de 1990 como ponto de partida para o entendimento dos 

movimentos ocorridos no processo ensino-aprendizagem desse público. 

 Trata-se de um momento importante no qual a Educação acompanhou os 

desdobramentos de um Estado em reforma, ocasionada pelo que Chesnais (1996) 

intitulou de “mundialização do Capital”, ou seja, a presença espessa da globalização que 

transcorreu em nosso país nos governos de Fernando Collor de Mello (1990 – 1992) e 

Fernando Henrique Cardoso (1994-2002) que deram continuidade às ideias neoliberais.
2
 

Advinda de intensa influência externa de organismos como Fundo Monetário 

Internacional (FMI), Banco Mundial (BIRD), Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD), Organização Mundial do Comércio (OMC), as reformas no Brasil, nos anos de 

1990, foram expressivas não só na produção de políticas de inclusão, mas também, na 

realização de eventos internacionais voltados ao debate de pessoas que se encontravam 

em situação de risco social ou/exclusão. Na esteira desse pensamento, Mendes (2011) 

nos fala que,                   

Diante dos problemas de desempenho da educação nacional, o país vinha 

sendo cada vez mais pressionado por agências multilaterais a adotar políticas 

de “educação para todos” e de educação inclusiva, também para acessar 

                                                           
2
Segundo Azevedo (2004), defensores do “Estado Mínimo”, os neoliberais creditam ao mercado a 

capacidade de regulação do capital e do trabalho e consideram as políticas públicas as principais 

responsáveis pela crise que perpassa as sociedades. Na sua concepção a intervenção estatal estaria 

afetando o equilíbrio da ordem, tanto no plano econômico como no plano social e moral, na medida em 

que tende a desrespeitar os princípios da liberdade e da individualidade, valores básicos do ethos 

capitalista.  
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empréstimos internacionais. Num contexto onde uma sociedade inclusiva 

passou a ser considerada um processo de fundamental importância para o 

desenvolvimento e a manutenção do estado democrático, a educação 

inclusiva começou a se configurar como parte integrante e essencial do 

processo de democratização do país (MENDES, 2011,p.132) 

Sendo parte integrante e fundamental para o processo de democratização do 

país, os movimentos referentes ao atendimento educacional do público alvo da educação 

especial, começam a ser desenhados na década de 1990, como mostra a figura 1.    

 

Figura 1 - Legislações que dirigiram a Educação Especial na década de 1990 

 
Fonte: Sistematização da autora com base nos documentos da Legislação.  

Dessa forma, no cenário da reforma educacional ocorre em Jomtien – Tailândia 

a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, evento realizado pela UNESCO, 

UNICEF, PNUD e Banco Mundial que tem em sua máxima “a igualdade de acesso à 

educação aos portadores de todo e qualquer tipo de deficiência, como parte integrante 

do sistema educativo” (UNESCO, 1990, p.4).  

Esta máxima ganha legitimidade com a Declaração de Salamanca
3
 (UNESCO, 

1994) cujas orientações conduzem as políticas para o desenvolvimento da educação 

inclusiva. Sugere-se priorizar a capacitação das escolas no atendimento às pessoas com 

deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, 

                                                           
3
A Declaração de Salamanca entendia alunos com necessidades educativas especiais como “crianças 

deficientes e superdotadas, crianças de rua e que trabalham, crianças de origem remota ou de população 

nômade, crianças pertencentes a minorias linguísticas, étnicas ou culturais, e crianças de outros grupos 

desavantajados ou marginalizados”. 

 

1990 

1994 

1996 

1999 
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as quais refletem na Política Nacional de Educação Especial de 1994, bem como nas 

normas adotadas pelo país na década de noventa. 

Trazendo alguns recortes das legislações citadas na figura 1, podemos perceber 

que crianças e adolescentes “portadores de deficiência” têm o direito garantido ao 

“atendimento educacional especializado” preferencialmente, na rede regular de ensino 

(ECA, art. 54, inciso III) chamando o Estado na responsabilidade de oferecer 

gratuitamente esse atendimento aos estudantes com necessidades especiais (BRASIL, 

1999, art.4, inciso III) que,  

[...] serão ofertados nas instituições de ensino público ou privado do sistema 

de educação geral, de forma transitória ou permanente, mediante programas 

de apoio para o aluno que está integrado no sistema regular de ensino, ou em 

escolas especializadas exclusivamente quando a educação das escolas 

comuns não puder satisfazer as necessidades educativas ou sociais do aluno 

ou quando necessário ao bem-estar do educando (BRASIL, 1999, art. 25) 

Percebe-se assim, que a relação entre escola regular e atendimento educacional 

especializado embora se tenham instituído dispositivos para alcance de uma “educação 

para todos” ainda seguia os passos da integração
4
. Em grande parte do país, o 

atendimento educacional especializado manteve-se restrito aos “grupos privados, como 

as Sociedades Pestalozzi e as APAEs,” que se “responsabilizaram pelo atendimento aos 

alunos mais comprometidos” enquanto que “as classes especiais públicas atenderam a 

população menos comprometida.” Isto contribuiu para que “as instituições 

especializadas assumissem uma posição de atores principais na Educação Especial 

brasileira”(KASSAR, 2011, p. 72). 

Mesmo que o início do século XXI tenha considerado o atendimento 

educacional especializado como complementar e suplementar e não mais como 

substitutivo à escolarização nas salas regulares, as Diretrizes Nacionais para a Educação 

Especial na Educação Básica, Resolução CNE/CEB nº 2/2001 ao considerar que a 

educação especial “em alguns casos” poderia “substituir os serviços educacionais 

comuns” (MEC/SEESP, 2001, art. 3º) permitiu que as falas acima de Kassar (2011), 

acendessem a reflexão sobre “a necessidade de um compromisso maior da escola 

                                                           
4
[...] se referia à necessidade de modificar a pessoa com necessidades educacionais especiais, de forma 

que esta pudesse vir a se assemelhar, o mais possível, aos demais cidadãos, para então poder ser 

inserida, integrada, ao convívio em sociedade. Assim, integrar significava localizar no sujeito o alvo 

da mudança, embora para tanto se tomasse como necessário a efetivação de mudanças na comunidade. 

Entendia-se, então, que a comunidade tinha que se reorganizar para oferecer às pessoas com 

necessidades educacionais especiais, os serviços e os recursos de que necessitassem para viabilizar as 

modificações que as tornassem o mais normal possível.  (BRASIL, 2005, p. 18). 
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comum com o atendimento do aluno especial”. (Plano Nacional de Educação - PNE, Lei 

nº 10.172/2001). 

 A figura 2 permite observar que após 2003 houve um acréscimo significativo de 

normativas na perspectiva de ampliar e garantir uma educação de qualidade as pessoas 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/Superdotação à educação pública. 

Figura 2 - Legislações que dirigiram a Educação Especial na década de 2000. 

               Fonte: Sistematização da autora com base nos documentos da Legislação.  

A análise dos documentos apresentados na figura 2 permite observar o papel do 

atendimento educacional especializado que ganha novos contornos referentes ao seu 

público alvo, à organização do seu atendimento, à avaliação do estudante, bem como, à 

Formação do professor para a inclusão escolar.  

Considerado como sendo “[...] o conjunto de atividades, recursos de 

acessibilidade e pedagógicos organizados institucionalmente” (BRASIL, 2008, art.1º,§1º) 

o atendimento educacional especializado (AEE) articulado com a proposta pedagógica 

do ensino comum, vem reforçar que “esse atendimento complementa e/ou suplementa”, 

porém, suas atividades distintas das realizadas nas salas comuns, não são “substitutivas 

à escolarização” (BRASIL, 2008, p. 16), distanciando-se assim, do atendimento 

educacional especializado como uma substituição ao ensino comum. 
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Os esforços para alcançar uma inclusão escolar de qualidade seguiram na 

redefinição do público alvo da educação especial que antes, quando da Declaração de 

Salamanca, por exemplo, compreendia os educandos com “Necessidades Educacionais 

Especiais”, ou seja, um público amplo, dentre eles, moradores de rua, de origem remota, 

população nômade, minorias linguísticas, étnicas ou culturais, de outros grupos 

desavantajados ou marginalizados (SALAMANCA, 1994), e que, agora passa a ser 

entendido como, 

I. Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo prazo de 

natureza física, intelectual, mental ou sensorial.  

II. Alunos com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que 

apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, 

comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou esteriotipias 

motoras. Incluem-se nessa definição alunos com autismo clássico, síndrome 

de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância 

(psicoses) e transtornos invasivos sem outras especificações.  

III.Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que apresentam um 

potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento 

humano, isoladas ou combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, artes e 

criatividade (BRASIL, 2009). 

 

A esse público é destinado o AEE, que se amplia diante dos investimentos da 

União no “apoio técnico e financeiro aos sistemas públicos de ensino dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Munícipios” (BRASIL, 2008, art. 1º), admitindo para a 

distribuição dos recursos do FUNDEB, de acordo com o Decreto nº 7.611 de dezembro 

de 2011 “a dupla matrícula dos estudantes da educação regular da rede pública que 

recebem atendimento educacional especializado” (BRASIL, 2011, art. 8) e dispondo 

como lócus preferencial para sua oferta: a Salas de Recursos Multifuncional – SRM. 

O que se apresenta, de imediato, como um avanço, pode significar o seu oposto. 

Essa medida representa significativo investimento de recursos públicos na educação de 

pessoas com deficiências, porém, em grande parte, sua destinação contribui para o 

fortalecimento de instituições não públicas que historicamente atuaram no atendimento 

segregado desse público. 

Esse decreto também deixa mais evidente a responsabilidade da SRM como um 

meio para o “[...] desenvolvimento de estratégias de aprendizagem, centradas em um 

novo fazer pedagógico que favoreça a construção de conhecimentos pelos alunos”, 

(BRASIL/MEC/SEESP, 2006, p.13) confiam à comunidade escolar, em especial ao 

professor do AEE a responsabilidade de, através da avaliação educacional do estudante 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
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habilidades/Superdotação, identificar suas necessidades educacionais especiais para 

planejar os instrumentos e procedimentos que serão utilizados na promoção de uma 

escolarização significativa, o que exige desse profissional, habilidades e conhecimentos 

para trabalhar,  

[...] com todos os tipos de alunos com necessidades educacionais especiais 

(deficiência intelectual, deficiência física, deficiência auditiva, deficiência 

visual, deficiência múltipla, transtornos globais de desenvolvimento, e 

talentosos/superdotados). Em todos os níveis e modalidades de ensino 

(educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, 

educação do campo, educação tecnológica, educação de jovens e adultos) e 

em todos os tipos de lócus (escolas especiais, classes de recursos, classes 

hospitalares, ensino domiciliar, exceto nas classes especiais, opção esta 

vedada pela política) (MENDES, 2010, p. 27). 

Diante disso, percebe-se que o discurso primário da política propõe um 

particular perfil de professor de SRM – um professor ideal – capaz de trabalhar com 

todos os tipos de deficiências, em todos os níveis e modalidades de ensino e em 

diferenciados lócus de atendimento. Na escola, no entanto, no “fazer-se” da política e 

nas suas formas de tradução, esse perfil vai se produzindo de maneiras diferenciadas, 

por caminhos distintos nos quais estão implicados os históricos modelos de formação 

segmentada desse professor, as formas tradicionais e hiper especializadas de concepção 

e organização dos Serviços de Educação Especial e de avaliação desse público alvo e 

outros tantos aspectos envolvidos na historia e na cultura escolar. Afinal, “[...] as 

políticas estão sempre em algum tipo de fluxo, no processo de se tornarem algo mais. 

Esse é fundamentalmente, o caso atual da educação, que flui ao lado da política 

(declarações, demandas, expectativas)” (BALL & MAINARDES, 2011, p.14). 

Tal fato é corroborado pelo estudo realizado por Jesus e Alves (2011) em várias 

cidades do Estado do Espírito Santo. Neste estudo, os autores dialogam com os 

profissionais da educação atuantes na rede estadual e municipal de ensino, como os 

sistemas de ensino do Estado em questão, têm se organizando para garantir o 

aprendizado do público alvo da Educação Especial e, quais são os dispositivos 

educacionais que o Estado tem a seu dispor para garantir esse aprendizado.    

Sendo qualificado pelos autores como mosaico, as falas dos profissionais 

indicam que no Estado há diferentes tipos de serviços e modos de atendimento 

educacional especializado. Esse mosaico que é o sistema de ensino do Espirito Santo 

permite compreender que, embora sujeitos a uma mesma politica nacional e estadual, os 

municípios expõem disparidade nas formas de organização de serviços de apoio à 

escolarização de alunos Público Alvo da Educação Especial. 
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As singularidades apresentadas no estudo de Jesus e Alves (2011) mostram a 

articulação entre o macro e o micro contexto, debatidas por Stephen Ball e Richard 

Bowe (1992), na Abordagem do Ciclo de Políticas. Esta abordagem toma os professores 

e demais profissionais da educação, não como ingênuos, mas sim, como sujeitos ativos 

na interpretação e reinterpretação das políticas educacionais, uma vez que, suas 

experiências de vida implicam no processo de implantação das políticas.   

Com base nesse contexto e a partir desse pressuposto, é meu propósito no 

presente estudo avaliar o processo de interpretação e tradução da política das SRM na 

rede municipal de Balneário Camboriú/SC, na concepção dos professores responsáveis 

pelo serviço. De modo mais específico, são meus objetivos: descrever e analisar o 

processo de formação inicial e continuada destes professores das SRM; examinar as 

concepções e praticas de avaliação do aluno público-alvo das SRM nos aspectos de: 

identificação das necessidades, estruturação do planejamento educacional e rendimento 

escolar e analisar a organização do ensino nestas salas e sua relação com as classes 

regulares. 

Para tanto, o trabalho ora desenvolvido apresenta no capítulo I a abordagem 

teórico-metodológica do estudo, o contexto no qual este se desenvolve, os sujeitos 

participantes, os procedimentos de coleta dos dados e os procedimentos adotados para 

sua análise. No capítulo II a formação dos professores é objeto de discussão, 

evidenciando suas vivências pessoais e profissionais, seu autoconceito e o significado 

atribuído ao seu reconhecimento profissional. O capitulo III destaca a organização do 

ensino nas SRM e Classes Comuns a partir da interpretação e tradução dos professores. 

Evidenciam-se nesse capitulo seus modos de compreender a função da escolarização no 

processo de inclusão escolar dos alunos Público Alvo da Educação Especial, a relação 

entre SRM e Classe Comum, no que se refere aos modos de negociar e traduzir os 

encaminhamentos da politica e as praticas de atendimento dos alunos na SRM. O 

capitulo IV, por sua vez, versa sobre os modos como os professores compreendem e 

atuam em relação à Politica no que se refere à avaliação do estudante Público Alvo da 

Educação Especial. Neste capitulo discute-se as práticas de avaliação da aprendizagem 

empreendida na SRM e na sala regular, a avaliação para o planejamento e a avaliação 

do rendimento escolar. A leitura atenta e articulada desses três eixos de investigação – 

formação dos professores, organização do ensino e avaliação – possibilita compreender 

as complexas formas de interação, produção de sentidos e negociação da Política no 

interior da escola. 



23 

 

CAPÍTULO I 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

1.1 Abordagem teórico-metodológica 

Partindo do interesse em saber como os professores interpretam e traduzem a 

política de SRM implantada na rede municipal de Balneário Camboriú, o 

desenvolvimento do estudo fundamenta-se na “Abordagem do ciclo de Políticas” 

elaborada por Stephen Ball e colaboradores (Bowe; Ball, 1992; Ball, 1994) sendo 

debatida no Brasil por Jefferson Mainardes (2006 e 2011). 

Para tomar conhecimento da relação dessa abordagem com o estudo, apresento a 

figura 3. 

   Figura 3 - Ciclo de Políticas (BALL e BOWE, 1992). 

    Fonte: Sistematização da autora com base em Mainardes (2006)  

Ball e Bowe conceituam que as políticas públicas e os discursos públicos 

originam-se no contexto de influência. Neste primeiro contexto concentram-se redes 

sociais dentro e em torno de partidos políticos, do governo e do legislativo que formam 

grupos de interesse com vistas a influenciarem nas decisões sociais da educação, 

convalidando assim, os conceitos e formando o discurso base para a política, ficando 

esse discurso suscetível a apoios ou desafios decorrentes de influências incididas pelas 

tecnologias de mídia. Ainda nesse contexto há que se considerar as influências 
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internacionais que serão reinterpretadas e recontextualizadas pelo governo e pela 

população, representadas pelas agências multilaterais e por grupos representativos.  

Ball afirma que, a disseminação de influências internacionais pode ser 

entendida, pelo menos, de duas maneiras. A primeira abrange três categorias, que são 

“(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”. 

A segunda reporta-se “ao patrocínio e, em alguns aspectos, à imposição de algumas 

“soluções” oferecidas e recomendadas por agências multilaterais” como é o caso da 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a UNESCO e o 

Fundo Monetário Internacional (FMI) que ao lado do World Bank são fortes 

influenciadoras no processo de criação de políticas nacionais. (MAINARDES, 2006, p. 

51-52) 

Atrelado ao contexto de influência que segue uma linha mais fechada e com 

ideias dogmáticas, está o contexto de produção de texto. Esse segundo contexto refere-

se aos textos políticos voltados ao interesse do público geral, portanto, a política é 

representada por esses textos que se dividem em: textos legais oficiais, comentários 

formais ou informais referente aos textos oficiais e pronunciamentos oficiais.  

Determinados por disputas e acordos, os textos políticos possuem consequências 

que repercutem no contexto da prática. Agrega-se a este terceiro contexto a 

interpretação e recriação da política efetuada pelos profissionais atuantes na prática, 

visto que,  

As políticas, particularmente as políticas educacionais, em geral são pensadas 

e escritas para contextos que possuem infraestrutura e condições de trabalho 

adequadas (seja qual for o nível de ensino), sem levar em conta variações 

enormes de contexto, de recursos, de desigualdades regionais ou das 

capacidades locais. (BALL E MAINARDES, 2011, p. 13) 

Perfazer políticas educacionais por meio da e na prática é uma ação que exige 

dos profissionais agentes nesse contexto, técnicas de atuação. Para melhor explicar esse 

intenso trabalho, Ball (2009) emprega como exemplo uma peça teatral, no qual “Temos 

as palavras do texto da peça, mas a realidade da peça apenas toma vida quando alguém 

as representa. E este é um processo de interpretação e criatividade e as políticas são 

assim” (MAINARDES & MARCONDES, 2009, p. 305), nesse contexto, os 

profissionais qualificados como atores ao relacionarem ou não suas experiências de vida 

à escola, incorporam a interpretação das políticas de forma diversificada. 
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Para Ball; Maguire; Braun
5
 (2012, p.45) “a interpretação é uma leitura inicial, a 

busca do significado e do que faz sentido na politica – o que esse texto significa para 

nos? O que temos que fazer? […] Essa decodificação se da em relação a cultura e a 

historia da instituição e da politica biográfica dos principais atores.  

A tradução, por sua vez esta mais próxima da linguagem da pratica. É como que 

um terceiro espaço entre a politica e a pratica. “É um processo interativo de produção 

textual institucional e de colocação desses textos em ação, literalmente significa 

representar a politica utilizando táticas as quais incluem falas, encontros, planos, 

eventos e „aprendizagens na caminhada‟ [...]” (BALL, MAGUIRE; BRAUN
6
, 2012, 

p.45).     

Para viabilizar a apreensão desse processo de interpretação e tradução da politica 

pelos professores, na presente pesquisa, emprego uma metodologia - a pesquisa 

colaborativa-, adotada também pelo ONEESP, cujos procedimentos viabilizam a 

participação colaborativa dos professores, desde o contexto da prática. Por meio desse 

processo estes produzem uma interpretação e avaliação da política de educação 

inclusiva, ou mais especificamente da política de SRM.  

Característico da pesquisa colaborativa, a integração entre docentes e 

pesquisador, permite que os docentes construam “teorias sobre as suas práticas 

profissionais quando negociam crenças e valores e interpretam reflexiva e 

dialeticamente com os pares suas compreensões a respeito da questão de investigação” 

(IBIAPINA, 2008, p. 19).  

A simbiose das habilidades do professor em analisar suas práticas e do 

pesquisador em desenvolver e organizar etapas formais de uma pesquisa proporcionam 

uma produção de saber e estratégias capazes de amenizar os problemas que a todos 

preocupam e aumentar o nível de desenvolvimento do profissional. Dessa forma, 

pesquisar colaborativamente implica não somente em um envolvimento mutuo entre 

pesquisador e professor, como também, em beneficiar a escola e o profissional docente, 

gerando nesse contexto, a parceria entre professores da escola e da universidade frente 

aos desafios.  

                                                           
5
 Interpretation is an initial reading, a making sense of policy – what does this text mean to us? What do 

we have to do? Do we have to do anything? […]. This decoding is done in relation to the culture and 

history of the institution and the policy biographies of the key actors. 
6
 “It is an iterative process of making institutional texts and putting those texts into action, literally 

enacting policy using tactics which include talk, meetings, plans, events, „learning walks‟ […] 
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Partindo do ponto de que conhecimentos são co-produzidos, devemos esperar 

que esses, venham carregados com as diversidades sociais, por conseguinte, a pesquisa 

colaborativa precisa “dar conta da realidade microssocial sem perder de vista o aspecto 

histórico e político do macro contexto social, possibilitando aos indivíduos compreender 

a ligação entre o que eles vivem e acreditam e o que lhes é dito ou imposto” 

(IBIAPINA, 2008, p. 26). Dessa forma, os professores nesse estudo serão co-produtores 

e não co-participantes. 

Investigar a interpretação e tradução de programas educacionais no contexto da 

prática não é tarefa fácil. Para coleta de dados, utilizei como ferramenta a técnica de 

grupos focais. Gatti (2005) na linha do pensamento de Powel e Single qualifica tal 

técnica como sendo um conjunto de pessoas selecionadas que se reúnem para discutir 

um tema que está sendo objeto de estudo em uma pesquisa com base em suas 

experiências. 

A coleta de dados por meio de grupos focais permite levantar as respostas e 

atitudes dos informantes no momento da discussão. Desse modo, evita-se que as 

respostas não sejam comprometidas, fato este que implicaria na limitação de ideias e 

aprofundamento das questões expostas. Para esta técnica aconselha-se que o numero de 

participantes situe-se entre 6 (seis) a 10 (dez) pessoas. Um grupo excessivamente 

pequeno acaba por limitar a troca de informações e interação entre os participantes 

(GATTI, 2005). 

Outro componente importante para uma coleta de dados significativa é o 

moderador. Gatti (2005) ao falar do papel desenvolvido pelo moderador – pesquisador – 

diz que, o que se espera do moderador é que ele faça fluir a discussão entre os 

participantes, sendo importante também que o moderador não se esqueça de que o grupo 

focal não se trata apenas de uma entrevista em grupo, é um momento para explicitar 

pontos de vista, de fazer análises, traçar criticas, abrir perspectivas diante da 

problemática.  

O que se busca no grupo focal são as interações que vão se estabelecendo com as 

trocas efetivas dentro do grupo, pois, “interessa saber não somente no que as pessoas 

pensam e expressam, mas também em como elas pensam e porque pensam o que 

pensam” (GATTI, 2005, p. 9). 

 

1.2 – Contexto da pesquisa. 
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1.2.1 O Município de Balneário Camboriú 

Situado no norte do estado de Santa Catarina, Balneário Camboriú, segundo 

dados do Censo 2010, possui em seus 46,238 km² de área territorial uma população de 

108.089 mil habitantes, sobressaindo-se como o município de maior densidade 

demográfica do estado, com 2.309,740 habitantes por km², sendo assim, o 12º 

munícipio mais populoso de Santa Catarina.  

A estrutura etária de Balneário Camboriú é de uma população adulta, porém, 

jovem (26,6%) que compreende dos 25 aos 39 anos de idade, à medida que, os idosos 

de 60 anos ou mais correspondem a 11,8% dos habitantes. Relativo à distribuição 

populacional por gênero, as mulheres compõem 52,5% da população e os homens 

47,6%. (IBGE, 2010)  

Com um PIB per capita de 18.570,28 reais as atividades econômicas 

fundamentais estão ligadas à prestação de serviço, à indústria, à construção civil e ao 

turismo. Segundo o SEBRAE, 2010, “BC” – como é carinhosamente chamada por seus 

habitantes – é dona do segundo melhor Índice de Desenvolvimento Humano - IDH 

(0,867), estando acima de Joinville, maior cidade de Santa Catarina com IDH de 0,857. 

Considerada como cidade número um em qualidade de vida do estado, possui um Índice 

de Desenvolvimento Familiar - IDF mediano (0,550), visto que, quanto mais próximo 

do um estiver o indicador do município, melhores serão as condições das famílias que o 

habitam.  

Em meio aos saldos positivos de um município com alto desenvolvimento, 

encontra-se a população de menor renda. Dados do IBGE (2003) relacionados ao Mapa 

de Pobreza e Desigualdade - Municípios Brasileiros assinala que na época, a incidência 

de pobreza atingia 25,3% da sua população. Os bairros com maior concentração da 

população de baixa renda são Nações e Municípios, onde está localizado o Campus da 

Universidade do Vale de Itajaí – UNIVALI, que organiza nessa região e nas cidades 

vizinhas projetos voltados para politicas públicas referentes ao desenvolvimento 

humano.    

A realidade educacional na qual o estudo se desenvolve possui (IBGE, 2010) um 

quadro de 948 docentes. Na educação básica distribuem- se em, 655 professores do 

ensino fundamental (69,1%), 215 do ensino médio (22,7%) e 78 da Pré-escola (8,2%). 

As 61 escolas nas quais esses docentes trabalham se dividem em: 50,8%escolas do 

ensino fundamental (31), 29,5% da Pré-escola (18) e 19,7%do ensino médio (12).  
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A rede apresenta 21.773 mil alunos matriculados na educação básica, sendo que 

a maioria concentra-se no ensino fundamental regular (9.402). 

O IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica divulgado pelo INEP 

(2011) assinalou que a educação do município avançou nas metas estabelecidas para o 

ano de 2011. Observou-se que a meta estabelecida para os anos iniciais do ensino 

fundamental (5.4) foi superada em 0,2 pontos, isto é, o município atingiu 5.6 nesse nível 

de ensino. O mesmo ocorreu com as séries finais que atingiu a média de 4.7 superando a 

meta de 4.3.    

Dentre seus 1.800 funcionários e cinco departamentos: Administrativo, 

Desenvolvimento Educacional, Técnico Pedagógico e Educação Infantil, a Secretaria de 

Educação dispõem do departamento de Educação Especial.  

 

 1.2.2 A Educação Especial no município 

 

Conforme dados do ano 2011 publicados pelo Censo Escolar, disponível nos 

indicadores das ações do MEC, 397 alunos, são público alvo da Educação Especial no 

município, estes estão matriculados entre a Educação Infantil e os anos finais do Ensino 

Fundamental, em escolas municipais, estaduais e particulares. Iniciando a implantação 

das Salas de Recursos Multifuncional (SRM) no ano de 2008, as escolas municipais 

apresentam atualmente 12 SRM em atividade e uma equipe multiprofissional composta 

por: Educadoras Especiais e Pedagogas, Fonoaudiólogos, Psicólogos, Instrutores de 

LIBRAS e Intérpretes. 

Em relação às parcerias das instituições especializadas, a gestora lembra em 

entrevista a Fontana (2012) que no fim da década de 1990 em decorrência de dois 

deficientes visuais matriculados no ensino regular e da falta de profissionais 

capacitados, buscou-se parceria com governo do Estado para criar uma sala de recursos 

de deficientes visuais. A parceria que ainda é mantida, conta com o espaço físico e 

matérias necessários fornecidos pela prefeitura enquanto que, ao Estado cabe fornecer 

os profissionais. 

Ainda sobre as parcerias, a gestora assinala que o município conta atualmente 

com cinco instituições especializadas. A Apae desenvolve trabalhos com deficientes 

intelectuais, a Amor pra Down trabalha com alunos com síndrome de Down, as Asparcs 

com surdos, a Ama com autistas e a Afadefi com deficientes físicos.     
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Tais parcerias compõem a estrutura do Departamento de Educação Especial da 

Secretaria de Educação do Município. Criado no ano de 2002 em decorrência da 

aprovação da Lei Municipal nº 1.069/91 e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação/96, 

o Departamento tem como fim a promoção, orientação, coordenação, supervisão e 

avaliação do desenvolvimento da Educação Especial municipal, responsabilizando-se 

assim por,  

• Orientar a comunidade escolar (direção, professores, orientadores e 

demais funcionários) com relação à inclusão e procedimentos viáveis para 

efetivar a prática pedagógica. 

• Desenvolver projetos objetivando a busca de parcerias com entidades 

públicas ou privadas para a implementação da educação especial. 

• Promover a formação continuada de professores da Rede Municipal de 

Ensino.  

• Fornecer suporte teórico – prático aos professores em cujas classes estão 

inclusos alunos com necessidades especiais.  

• Promover a reorganização de triagem com intuito de detectar 

precocemente alguma deficiência em alunos da Rede Municipal de Ensino. 

• Prestar orientações e esclarecimentos aos pais. 

• Coordenar e orientar encaminhamentos para especialistas, quando 

necessários, nas áreas de: neurologia, fonoaudiologia, fisioterapia e 

psicologia.  

• Apresentar projetos inovadores que visem garantir a inclusão de alunos 

público-alvo da Educação Especial. (BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2012, p. 

11). 

 

No ano de 2002 a gestora elaborou o projeto “Integradora do Ensino Especial” 

com o objetivo de ter um professor responsável pela mediação entre o aluno com 

deficiência e a sala de aula.  

Nessa esteira, o município no ano de 2010 implanta o Programa Implantação de 

Salas de Recursos Multifuncional – SRM (BRASIL, 2007) lócus preferencial para o 

Atendimento Educacional Especializado que por meio da Resolução CNE/CEB nº 

4/2009 expressa na educação municipal à necessidade de sua organização da seguinte 

maneira, 

I - Sala de recursos multifuncionais: espaço físico, mobiliários, materiais 

didáticos, recursos pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos 

específicos; 

II - Matrícula no AEE de alunos matriculados no ensino regular da própria 

escola ou de outra escola; 

III - Cronograma de atendimento aos alunos; 

IV - Plano do AEE: identificação das necessidades educacionais específicas 

dos alunos, definição dos recursos necessários e das atividades a serem 

desenvolvidas; 

V - Professores para o exercício do AEE; 

VI - Outros profissionais da educação: tradutor intérprete de Língua 

Brasileira de Sinais, guia-intérprete e outros que atuem no apoio, 

principalmente ás atividades de alimentação, higiene e locomoção; 
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VII - Redes de apoio no âmbito da atuação profissional, da formação, do 

desenvolvimento da pesquisa, do acesso a recursos, serviços e equipamentos, 

entre outros que maximizem o AEE (BRASIL, 2009, p 2).  

Respeitando essa organização, o Projeto Político Pedagógico – PPP das escolas 

municipais além do Cronograma de atendimento aos alunos e do Plano do AEE, 

dispõem também de cursos de formação continuada frequentes e encontros semanais 

entre os professores para que, com base em seus registros sistemáticos das avaliações e 

atividades desenvolvidas com seus alunos nas SRM, discutam os recursos mais 

adequados para que o público alvo do AEE obtenha uma escolarização continua e 

significativa.  

Junto aos professores das SRM atua uma equipe multiprofissional constituída 

por: Supervisores Escolares, Orientadores Educacionais, Psicólogos e Fonoaudiólogos 

Educacionais e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) que tem como 

responsabilidade dar suporte especializado aos processos de inclusão escolar. 

Em consequência disso, percebe-se que os movimentos exercidos na Educação 

Especial do município ora estudado, são a expressão dos movimentos ocorridos em 

nível nacional. Essas expressões reafirmam a importância de se estabelecer relação entre 

o macro e micro contexto em um estudo como este, um estudo que tem como centro a 

recontextualização das políticas de Educação Especial pelos que agem no chão das 

escolas: os professores.   

Como se vê esse município apresenta características de crescimento 

especialmente por ser um município jovem e situado na região litorânea, crescimento 

este que se revela também no desempenho na educação. A análise do contexto acima 

descrito permite destacar alguns aspectos relevantes nesse sentido:  

- Desempenho significativo da avaliação do IDEB. 

- Uma rede com numero significativo de atendimento aos alunos nos diferentes 

níveis de ensino 

- Uma estrutura pedagógica e especializada para o atendimento na educação 

especial. 

Esses aspectos podem ser fatores relevantes a serem considerados no 

desenvolvimento da política de educação especial a qui em debate. 

1.3 - Sujeitos da pesquisa. 
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Nos quadros 1 e 2 está compilado o perfil das entrevistadas no que diz respeito à 

sua formação, especialização e idade. Cabe observar ainda que:  

- o código de identificação das entrevistadas neste subitem segue a ordem alfabética 

de seus nomes não servindo de orientação para os próximos depoimentos e,  

- na data em que as professoras responderam a essas questões 2 (duas) professoras 

encontravam-se em licença.  

         Quadro 1 – Perfil das professoras entrevistadas com formação especifica. 

Código Formação Especialização Idade 

P1 Pedagogia Educação Especial 33 anos 

P2 Pedagogia Educação Especial 36 anos 

P3 Pedagogia Educação Especial  

P4 Educação Especial Educação Inclusiva 29 anos 

P5 Pedagogia Educação Especial 33 anos 

P6 Pedagogia Educação Especial 30 anos 

P7 Pedagogia Educação Especial e 

Práticas Inclusivas 

29 anos 

P8 Educação Especial Psicopedagogia 32 anos 

P9 Educação Especial Educação Especial 40 anos 

P11 Educação Especial  27 anos 

P12 Educação Especial Educação Física Escolar 29 anos 

P14 Pedagogia Educação Especial 57 anos 

P15 Pedagogia Educação Especial 52 anos 

P19 Pedagogia Educação Especial 36 anos 

           Fonte: Dados da pesquisa 2012. 

Para a composição deste quadro, considerou-se formação específica o que está 

requerido na Resolução CNE/CEB Nº 2, de 11 de setembro de 2001 a qual considera 

professores especializados em Educação Especial aqueles que possuem,  

I - formação em cursos de licenciatura em educação especial ou em uma de 

suas áreas, preferencialmente de modo concomitante e associado à 

licenciatura para educação infantil ou para os anos iniciais do ensino 

fundamental; 

II - complementação de estudos ou pós-graduação em áreas específicas da 

educação especial, posterior à licenciatura nas diferentes áreas de 

conhecimento, para atuação nos anos finais do ensino fundamental e no 

ensino médio (BRASIL, 2001, p. 5). 
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Observa-se ainda que a maioria das professoras, nove delas, possui graduação 

em Pedagogia com especialização em Educação Especial.  

 

            Quadro 2 – Perfil das professoras entrevistadas com formação não especifica. 

Código Formação Especialização Idade 

P10 Pedagogia Educação Infantil, Séries 

Iniciais e Ensino Médio 

24 anos 

P13 Pedagogia Gestão Escolar 48 anos 

P16 Pedagogia Psicopedagogia 53 anos 

P17 Pedagogia Psicopedagogia 57 anos 

P18 Pedagogia Psicopedagogia 44 anos 

P20 Pedagogia Psicopedagogia 32 anos 

P21 Pedagogia Educação Infantil 51 anos 

              Fonte: Dados da pesquisa 2012. 

 Neste segundo quadro concentram-se as professoras que não possuem formação 

especifica e, aqui, entendo como não especifica, por não estarem de acordo com o que 

requer a Resolução CNE/CEB Nº 2, de 11 de setembro de 2001 já trabalhada acima. 

Observa-se que todas as sete professoras possuem formação em Pedagogia, com 

destaque para as quatro especializações realizadas na área da Psicopedagogia. 

 A faixa etária das professoras considerando os dois quadros, situa-se entre os 24 

e 57 anos de idade, sendo que, cinco professoras tem idade entre 24 e 30 anos, oito 

professoras entre 31 e 40 anos e sete entre 41 aos 57 anos de idade. 

1.4– Procedimento de coleta dos dados. 

Determinados previamente pelos pesquisadores do Observatório Nacional de 

Educação Especial – ONEESP, a coleta dos dados se desenvolveu a partir de três eixos 

temáticos, ilustrados na figura 4.  
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Figura 4 – Desenho do instrumento de investigação – Grupo 

Focal.

 

  Fonte: Sistematização da autora com base nos dados coletados (2012). 

Com vistas a produzir/compartilhar conhecimentos, discutir questões da 

pesquisa e capacitar as participantes do estudo, a abordagem desses eixos ocorreu por 

meio de formação continuada desenvolvida nos grupos focais. Desta forma, a formação 

continuada/coleta dos dados teve como objetivos: 

  -Refletir sobre o processo de ensino e aprendizagem dos alunos com 

Deficiência, Transtornos globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades. 

- Criar situações que propiciassem a avaliação do trabalho realizado nas SRM; 

- Planejar e desenvolver atividades teórico-práticas relacionadas ao processo de 

elaboração conceitual de alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/Superdotação - Discutir a formação de professores 

para a inclusão escolar. 

- Analisar os fundamentos da Educação Inclusiva e dos processos de avaliação 

do público-alvo da Educação Especial. 

Todavia, etapas preliminares à formação foram necessárias. 

Etapa I: Condução dos Procedimentos Éticos: 
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Primeiramente, o projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

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

(ANEXO I).  

Etapa II: Apresentação da documentação exigida pelo município. 

 Foi apresentado no mês de abril de 2012, na Secretaria Municipal de Balneário 

Camboriú/SC, documentação completa exigida para a realização deste estudo. Avaliada, 

o projeto foi aprovado para desenvolvimento nas SRM do município.  

Etapa III: Agendamento das reuniões. 

Ainda no mesmo mês em que foi aprovada a pesquisa pela Secretaria, em 

reunião com a equipe do departamento de Educação Especial, o qual recebeu 

carinhosamente não somente a pesquisa, como também, as pesquisadoras, realizou-se o 

agendamento das reuniões de acordo com as melhores datas para as professoras. Assim 

sendo, ficou decidido dentre outros aspectos, que participariam da formação vinte e três 

professoras e que, a formação ocorreria em seis encontros, com duração de Abril a 

Setembro de 2012.  

Estes dar-se-iam no período matutino das 8h às 12 horas e no vespertino das 

13h30min às 17h30 min, totalizando carga horária de 32 horas somadas às 8 horas de 

atividades desenvolvidas pelas professoras em suas SRM, fechando carga horária de 40 

horas. Esta formação seria comprovada por meio de certificado emitido pelo Programa 

de Pós-Graduação em Educação – PPGE da UNIVALI.   

Concluindo essas etapas, a coordenadora da Educação Especial comunicou-se 

com todas as professoras das SRM para divulgação da pesquisa e dos objetivos, 

convidando-as a participar do primeiro encontro, que assim como os demais, será 

descrito a seguir. 

1º. Encontro. 

Às 08h do dia 24 de abril de 2012 foi realizado nas dependências da Secretaria 

de Educação o primeiro encontro que teve como objetivo apresentar a proposta de 

formação continuada para as professoras das SRM.  

Seguida as apresentações dos pesquisadores e dos professores, discutiu-se o 

projeto do Observatório Nacional de Educação Especial – ONEESP, sua criação, seus 
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objetivos gerais e específicos, seu foco de estudo, sua metodologia e, abrangência 

nacional. Na oportunidade, situou-se o estudo no contexto do projeto ONEESP, 

trazendo assim, seus objetivos e seu desenvolvimento.  

Na ocasião descreveu-se o modo como o estudo se desenvolveria (formação 

continuada e grupos focais), o período de duração e os horários da formação (de abril a 

setembro como horários matutino das 8h às 12 horas e no vespertino das 13h30min às 

17h30 min) e a carga horária comprovada em certificado pela UNIVALI.     

Posteriormente, foram esclarecidos e entregues às participantes os Termos de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), elaborado com base na Resolução nº 

196/96 - Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres 

Humanos (BRASIL, 1996), do Conselho Nacional de Saúde. Das 23 professoras 

presentes no encontro todas assinaram o TCLE. 

Logo após, foi debatido e definido os dias e locais para as formações seguintes 

que aconteceriam nas Paradas Pedagógicas das professoras e por fim, foram levantadas 

as dúvidas e sugestões para trabalhar na formação. As professoras sugeriram que, 

trouxéssemos para as formações ideias de materiais adaptados que envolvessem as 

funções psicológicas superiores
7
 (atenção, espacialidade, coordenação motora, etc.) de 

seus alunos.   

2º. Encontro. 

Realizado no dia 29 de maio de 2012 na Secretaria de Educação, o segundo 

encontro planejado para acontecer das 8h às 12 horas, trouxe como tema a formação de 

professores e a Concepção de Educação Especial na abordagem histórico-cultural
8
 

(Vygotsky).  

                                                           
7
 Segundo Cavalcanti “as funções mentais superiores do homem (percepção, memória, pensamento) 

desenvolvem-se na sua relação com o meio sociocultural, relação essa que é mediada por signos. Assim, o 

pensamento, o desenvolvimento mental, a capacidade de conhecer o mundo e de nele atuar é uma 

construção social que depende das relações que o homem estabelece com o meio. Nessa construção, nesse 

processo de desenvolvimento das funções mentais superiores, tem prioridade, então, o plano 

interpsíquico, o interpessoal, o social” (CAVALCANTI, 2005, p.187). 
8
 Com relação ao conceito da Abordagem histórico-cultural a mesma autora afirma que “Em suas 

pesquisas, Vygotsky buscava elaborar categorias e princípios para desenvolver uma teoria psicológica que 

desse conta do psiquismo humano, fundamentando-se na dialética. Uma preocupação inicial, nessa busca, 

era a de estabelecer interlocução com os psicólogos russos da época demonstrando que a consciência e o 

comportamento, objetos da investigação psicológica, não poderiam ser entendidos separadamente, mas 

como uma totalidade unificada. Sendo assim, tinha como motivação em sua obra identificar o mecanismo 

do desenvolvimento de processos psicológicos no indivíduo (formação da consciência) por meio da 

aquisição da experiência social e cultural” (CAVALCANTI, 2005, p. 187). 
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Após serem recepcionadas e acomodadas, as professoras assistiram a um vídeo 

com duração de 3 min e 29 segs. referente ao primeiro encontro. Foi um modo de 

darmos a elas boas vindas ao estudo que se iniciava efetivamente nesta data. Na 

sequência, foi entregue às professoras uma prancheta com o roteiro de perguntas 

concernentes ao eixo formação de professores (APÊNDICE I), e explicado que esta era 

a primeira etapa da entrevista de Grupo Focal e que as respostas individuais seriam 

tabuladas para que no próximo encontro as discutíssemos, modificássemos e 

aprofundássemos os aspectos identificados. Os pesquisadores ficaram à disposição das 

professoras para tirar dúvidas referentes às questões. Elas levaram 1h40min para 

responder às questões.   

Neste encontro foram desenvolvidos estudos sobre a Concepção Educação 

Especial na Abordagem Histórico – Cultural (Vygotsky) e da Elaboração Conceitual 

estudada por Vygotsky em Pensamento e Linguagem (2008) para o desenvolvimento 

das funções psicológicas superiores das crianças com Deficiência, Transtornos globais 

do Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação. 

Na continuação foi apresentado e vivenciado o Jogo Base Três e sua 

complexidade na operação de potenciação. As professoras após receberem explicação 

da dinâmica do jogo, formaram cinco grupos com até cinco integrantes para jogar e 

registrar o desenrolar do jogo. Elas receberam para isso: dados, desenhos de figuras 

geométricas (circulo, quadrado, triângulo e retângulo) feitas em papel cartão, papel 

sulfite A4 na cor branca, canetas coloridas e lâminas para registro dos resultados dos 

grupos e posterior análise e discussão em retroprojetor.  
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Figura 5 – Professoras realizando as atividades do dia 29 de maio de 2012. 

 

      Fonte: Fotos da autora (2012). 

Após fazerem o registro de duas rodadas, os grupos passaram seus registros para 

a transparência para projeção e discussão com o grande grupo. O objetivo da atividade 

era chegar o mais próximo possível da abstração. 

No final da manhã, as professoras receberam como atividade para ser 

desenvolvida em suas SRM o jogo Base Três. Elas teriam que jogar com seus alunos, 

resgatar os registros destes no decorrer da aplicação dos jogos para socialização no 

próximo encontro. 

3º. Encontro. 
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O encontro do dia 20 de junho de 2012 foi realizado nas dependências do Centro 

Educacional Vereador Santa, em período integral das 8h às 12 horas e das 13h30min às 

17h30 min.   

Neste encontro, os pesquisadores realizaram a devolutiva referente à tabulação 

dos dados levantados no segundo encontro. Nessa devolutiva, discutiram-se novamente 

com o grande grupo as questões por eles identificadas e voltadas à formação do 

professor de educação especial nas políticas de inclusão escolar. Também foi discutido 

o penúltimo eixo temático: Avaliação do estudante Público Alvo da Educação Especial. 

Este eixo aborda a avaliação para a identificação, para o planejamento e para o 

rendimento escolar dos alunos Público Alvo da Educação Especial (APÊNDICE II). 

As professoras foram divididas por sorteio em quatro subgrupos respeitando o 

número ideal de seis integrantes (GATTI, 2005). Ficou decidido que o grupo um 

responderia questões referentes a avaliação para identificação, o grupo dois responderia 

as questões voltadas para a avaliação do planejamento, o grupo três questões sobre a 

avaliação de rendimento escolar e por fim, o grupo quatro abordaria ainda as questões 

concernentes a avaliação do rendimento escolar.  

Deste modo, reunidas em seus respectivos subgrupos e com seu mediador – o 

pesquisador – as professoras discutiram as questões que foram compiladas em 

PowerPoint pelo moderador, para posteriormente serem discutidas no grande grupo.    

Após intervalo das 10h00 às 10h15min, já no grande grupo, as informações 

reunidas nos subgrupos foram apresentadas e discutidas. Nessa ocasião, outras 

informações foram acrescentadas, o que permitiu não somente a nós pesquisadores 

como também, as professoras ter um panorama completo de como se realiza a avaliação 

dos seus alunos Público Alvo da Educação Especial nas SRM. 

Retomando as atividades no horário previsto para o turno vespertino, foram 

socializadas as atividades realizadas pelas professoras nas SRM com seus alunos 

relacionadas ao jogo “Base Três”. Algumas professoras por atuarem na mesma escola 

realizaram a atividade em dupla e outras individualmente. Do mesmo modo como na 

parte da manhã, a troca de experiências entre as professoras foi muito significativa. 
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 Figura 6 – Professoras realizando as atividades do dia 20 de Junho de 2012  

 

    Fonte: Fotos da autora (2012). 

 

Para finalizar as atividades do dia, vivenciou-se com as professoras o jogo 

“Troca Fichas”. Assim como no último encontro, foi explicado a elas a dinâmica e os 

objetivos do jogo, entregue na sequência dois dados, nove fichas feitas em papel 

cartolina para que elas jogassem em grupo e, dessa forma, assimilassem a lógica do 

jogo para depois desenvolver com seus alunos nas SRM. 

4º. Encontro. 

A última etapa da coleta dos dados e penúltimo encontro ocorreu no dia 24 de 

agosto de 2012, nas instalações da Secretaria de Educação no período matutino e 

vespertino respeitando os horários acordados.  

As atividades iniciaram-se com as professoras respondendo à entrevista 

semiestruturada referente à organização do ensino nas SRM e Classes Comuns em 
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subgrupos divididos por escola (APÊNDICE III). Os pesquisadores ficaram à 

disposição dos subgrupos para sanar eventuais dúvidas. As professoras levaram cerca de 

1h50min para responder e discutir as questões que, seriam posteriormente tabuladas em 

Excel e submetidas à análise de conteúdo determinando assim, categorias pertencentes à 

temática para serem discutidas junto ao grande grupo no próximo encontro. 

Após foi apresentado às professoras em PowerPoint as contribuições da 

Avaliação Assistida na avaliação dos alunos das SRM e analisadas as funções 

psicológicas superiores e as mediações trabalhadas nessa perspectiva de avaliação. O 

turno vespertino foi reservado para as devolutivas e discussões relacionadas às 

atividades do jogo “Troca Fichas” realizadas pelas professoras com seus alunos em suas 

SRM. Deste modo, dispondo de retroprojetor e Datashow as professoras socializaram os 

resultados das suas atividades com o grande grupo. Para concluir o encontro, realizou-se 

uma síntese das atividades do dia e explanado a pauta para o próximo encontro. 

5º. Encontro. 

Realizado em 19 de setembro de 2012 no campus da Universidade do Vale do 

Itajaí – UNIVALI. O último encontro ocorreu em período integral, respeitando os 

horários predeterminados. 

A parte da manhã foi destinada à devolutiva dos pesquisadores no tocante ao 

eixo temático três: Organização do ensino nas SRM e Classes Comuns. Por 

conseguinte, foi explicado as professoras, o processo de análise realizado para que 

chegássemos às categorias representadas por meio de diagramas e, exibidas em 

PowerPoint. No decurso da devolutiva as professoras foram instigadas pelos 

pesquisadores a falarem mais a respeito de suas respostas e dessa forma, outras 

informações importantes foram acrescentadas às categorias.  

No turno da tarde, as professoras realizaram suas devolutivas a respeito das 

atividades “Elaboração Conceitual” fundamentadas nos estudos de Luria (1986) 

desenvolvidas em suas SRM com seus alunos. Como nos demais encontros, dispondo 

de retroprojetor e Datashow, as atividades foram exibidas ao grande grupo e 

experiências foram trocadas.  

Em seguida, as professoras apresentaram alguns materiais adaptados que 

conheceram por meio de outras experiências profissionais ou, por outros colegas.  
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Para encerrar, após agradecimentos dos pesquisadores, realizou-se por meio das 

falas das professoras e dos pesquisadores uma síntese conclusiva da formação. Cabe 

ainda lembrar que, sempre dispostas a ensinar e a aprender, as professoras foram muito 

receptivas e, colaboraram significativamente com a pesquisa, o que tornou possível 

alcançar os objetivos inicialmente apresentados. 

1.5 Procedimento de análise. 

O procedimento de análise adotado para o presente estudo é a Análise de 

Conteúdo. Referenciando Franco (2008), a Análise de Conteúdo parte da “fala humana” 

ou, mensagens. Estas podendo ser transmitidas de forma verbal (oral ou escrita), 

gestual, silenciosa, figurativa, documental e até mesmo por provocações diretas, 

“expressam as representações sociais na qualidade de elaborações mentais construídas 

socialmente, a partir da dinâmica que se estabelece entre a atividade psíquica do sujeito 

e o objeto do conhecimento” (FRANCO, 2008, p.12). 

Assim, após a realização das entrevistas, os dados foram tabulados com o 

propósito de iniciar a definição das categorias de análise vistas pela autora como “ponto 

crucial da análise de conteúdo” (FRANCO, 2008, p.59) com base nas representações 

sociais das participantes às questões do estudo, sendo paulatinamente lapidadas e 

enriquecidas. 

As categorias foram elaboradas a priori, a partir dos eixos temáticos definidos no 

Projeto e no roteiro de entrevistas: Formação de professores, Organização do Ensino nas 

Salas de Recursos Multifuncionais e nas Classes Comuns de ensino e Avaliação do 

estudante Público Alvo da Educação Especial 

O exercício de análise da empiria, no entanto, requereu a definição de 

subcategorias a posteriori (figura 7), uma vez que, estas emergiram dos depoimentos das 

entrevistadas, fator esse que implicou em continuas idas e vindas ao material de análise 

e à teoria. Estas categorias nortearam a análise dos dados e organização do trabalho do 

desenvolvido. 
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     Figura 7 – Categorias e Subcategorias de análise. 

 

      Fonte: Sistematização da autora com base nos dados coletados (2012). 
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CAPÍTULO II 

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

As transformações pelas quais o campo da Educação perpassou nos anos de 

1990 e ao longo dos anos 2000, desenharam em suas políticas inúmeros desafios a 

serem superados, em especial pelos sistemas de ensino em suas diferentes modalidades. 

Dentre esses, está a formação de professores para a inclusão escolar.  

A problemática da formação de professores tem fomentado inúmeras produções 

tanto de artigos quanto de dissertações e teses que buscam compreender, discutir essa 

questão delicada. Mendes (2011) ao analisar os programas, projetos e ações oficiais de 

formação de professores, ressalta que, é preciso reconhecer as várias iniciativas da 

Secretaria de Educação Especial quanto à formação de profissionais para favorecer a 

política de inclusão escolar. No entanto, é preciso observar para tais iniciativas que 

estão sendo fundamentadas em pressupostos idealizados de como deve ser o serviço de 

apoio à escolarização de alunos Público Alvo da Educação Especial que não possuem 

sustentação na literatura da área (MENDES, 2011, p. 141).  

A autora ainda questiona se uma formação a distância, e em cursos com carga 

horária de 180 a 260 horas seria satisfatória diante da complexidade do AEE, dado que, 

esse atendimento exige dos professores habilidades e conhecimentos sobre os mais 

variados tipos de aluno, em todos os níveis e em todas as modalidades.    

Adotando a mesma linha de pensamento de Mendes (2011), Bridi (2011) 

discutindo a formação continuada dos professores em Santa Maria, Rio Grande do Sul, 

na modalidade educação a distância, questiona que embora a modalidade a distância 

facilite o acesso do professor para sua formação continuada, é preciso que estudos sejam 

lançados com vistas a investigar as características desta formação, quais são as 

mudanças produzidas nas práticas educacionais, e como estas mudanças vêm 

acontecendo no interior das escolas e das redes de ensino. Para Bridi (2011) as 

formações seguem o entendimento de educação especial como um subsistema à parte da 

educação.  

Em conformidade às contribuições dos autores acima citados, PLETSCH (2009) 

enfatiza que as licenciaturas não possuem preparação para formar professores capazes 

de trabalhar com tamanha diversidade e sinaliza que ao se trabalhar “com conteúdos 

sobre crianças com necessidades especiais, sem maior reflexão e aprofundamento 
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acerca das capacidades e individualidades humanas, pode acabar auxiliando a 

manutenção de práticas segregacionistas” (PLETSCH, 2009, p. 150). 

Por consequência, aos cursos de formação de professores cabe um grande 

desafio, e este permanece em lançar “conhecimentos que possam desencadear novas 

atitudes que permitam a compreensão de situações complexas de ensino, para que os 

professores possam desempenhar de maneira responsável e satisfatória seu papel de 

ensinar e aprender para a diversidade” (PLETSCH, 2009, p. 148).                                                          

Assim sendo, o capítulo ora desenvolvido tem como objetivo identificar o 

processo de formação inicial e continuada das professoras das SRM da rede Municipal 

de Balneário Camboriú. Isso implica em discutir não somente suas experiências formais 

de formação profissional – que curso de graduação ou de especialização fizeram – mas 

os distintos caminhos, sentidos e significados  de ser professor que foram construindo 

em suas trajetórias pessoais e profissionais de envolvimento com a Educação e a 

Educação Especial, os quais contribuem e/ou interferem nos processos de configuração 

e reconfiguração da política no contexto da prática.   

Posteriormente à leitura flutuante (Franco, 2008) e de incessantes idas e vindas 

da teoria ao material de análise e do material de análise à teoria, estabeleci  as categorias 

de análise, representadas pela figura 8. 

 

Figura 8- Categorias e Subcategorias de análise – Formação de 

professores.

 

    Fonte: Sistematização da autora com base nos dados coletados (2012). 
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Estas agrupadas a posteriori, contribuem, como afirmei anteriormente, não 

somente para identificar o processo de formação inicial e continuada das professoras das 

SRM, mas também, para a questão norteadora do estudo, centrada em avaliar o processo 

de interpretação  e tradução da política das SRM na rede municipal de Balneário 

Camboriú/SC, na concepção dos professores responsáveis pelo serviço . 

2.1 FORMAÇÃO DOS PROFESSORES: vivências pessoais e profissionais. 

Com o conteúdo apresentado nas entrevistas foi possível criar um cenário dos 

caminhos que levaram as professoras participantes do estudo a ingressar nessa área da 

Educação Especial. 

 Figura 9 – Como ocorreu o ingresso das professoras na Educação Especial. 

 
Fonte: Sistematização da autora com base nos dados coletados (2012). 

A figura nove expõe que o ingresso das professoras participantes ocorreu tanto 

por meio da graduação em Pedagogia, como por meio da formação específica em 

Educação Especial. Este ingresso é significativamente representado por nove 

professoras, seis professoras apontaram que o seu ingresso ocorreu após ou durante a 

realização da pós-graduação em Educação Especial, esta atrelada à experiência com 

algum familiar e/ou à atuação profissional. Apenas uma professora disse que ingressou 

pelo Magistério/ Licenciatura plena e por fim, na categoria outros, encontram-se àquelas 

INGRESSO 
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professoras que marcaram como único fator para seu ingresso na área, a curiosidade e 

admiração, sendo esta categoria representada por quatro professoras  

Analisando os caminhos de formação profissional que levaram as professoras a 

ingressarem na Educação Especial, pode-se discutir o cenário que vem se desenhando 

no país, notadamente a partir da década de 1990, em relação à Política de Formação de 

Professores para atuar com a inclusão escolar e a educação especial. 

 Por certo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN nº /96 é o 

marco regulador dessa política ao estabelecer em seu Art. 59º que os sistemas de ensino 

assegurarão aos educandos com necessidades especiais “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” (BRASIL, 1996, p. 22). 

Reminiscente a essa questão Oliveira e Araújo (2005) afirmam que naquele 

momento histórico no qual se encontrava nosso país e em especial a busca pelo direito à 

uma educação de qualidade, o grande desafio estava em fazer com que este direito 

“fosse além de garantido e efetivado por meio de medidas de universalização do acesso 

e da permanência”. O desafio representava também “uma experiência enriquecedora do 

ponto de vista humano, político e social, e que” consubstanciasse, “de fato, um projeto 

de emancipação e inserção social”. (OLIVEIRA; ARAUJO, 2005, p. 16-17). 

Portanto, “as mudanças nas políticas sociais e, nelas, as educacionais, mostram a 

conjugação de processos induzidos pelas políticas internacionais e a dinâmica de 

processos e mudanças que já estavam em curso no país” (FERREIRA, 2005, p. 65). 

Estas trazem em seus princípios, em tese, o desenho de uma escola ideal, 

inclusiva capaz de atender a todas às diversidades, como expressa as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica em seu Art. 

2º atribuindo que, 

A organização curricular de cada instituição observará, além do disposto nos 

artigos 12 e 13 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, outras formas de 

orientação inerentes à formação para a atividade docente, entre as quais o 

preparo para: (...)II - o acolhimento e o trato da diversidade (BRASIL, 2002).  

 Nesse sentido, em 2001 foi aprovada a Resolução Nº 02/2001 instituindo as 

“Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica”, que reforça os 

Artigos 58 a 60 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 referentes à capacitação e 

especialização dos professores das classes comuns, bem como da Educação Especial 
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para o atendimento a todas as diversidades. No que se refere aos professores atuantes na 

Educação Especial, são considerados especialistas aqueles que possuem: 

I - formação em cursos de licenciatura em educação especial ou em uma de 

suas áreas, preferencialmente de modo concomitante e associado à 

licenciatura para educação infantil ou para os anos iniciais do ensino 

fundamental; 

II - complementação de estudos ou pós-graduação em áreas específicas da 

educação especial, posterior à licenciatura nas diferentes áreas de 

conhecimento, para atuação nos anos finais do ensino fundamental e no 

ensino médio (BRASIL, 2001). 

No texto da Política está expressa a concepção de uma formação inicial e 

continuada capaz de proporcionar ao professor da Educação Especial, condições para 

que este desenvolva seus conhecimentos gerais e específicos da área, não somente 

frente ao atendimento educacional especializado, mas, que o faça igualmente frente às 

salas comuns do ensino regular, nas salas de recursos, nos centros de atendimento 

educacional especializado, nos núcleos de acessibilidade das instituições de educação 

superior, nas classes hospitalares e nos ambientes domiciliares.  (BRASIL, 2008). 

Em face disso, percebe-se que a legislação sobre a formação de professores para 

atuar na Educação Especial prevê um professor especialista para atuar no AEE, como é 

caso do cenário da educação especial do município estudado, que como já referido, 

possui em sua estrutura, professoras com a formação requerida, estrutura esta, que não 

se estende a todos os municípios catarinenses. 

Pesquisa realizada por Michels (2011) entre os anos de 2006 e 2008 em sete 

municípios do estado, revelou que a maioria das pessoas responsáveis pela organização 

dos serviços da Educação Especial cursaram Pedagogia, entretanto, não eram 

habilitadas em Educação Especial ou em uma das áreas de deficiência. Dos professores 

que atuavam nos serviços especializados dos municípios, todos eram graduados em 

Pedagogia, mas poucos possuíam habilitação especifica em Educação Especial.  

Em meio ao ideal e o real está a intelectualidade que, mesmo reconhecendo as 

inúmeras ações das legislações nacionais, tendo por fim a formação de profissionais 

para efetivação da política de inclusão escolar, tem se debruçado na tensão estabelecida 

entre a formação de professores e a Educação Inclusiva.  

No que concerne a essa tensão, Capellini e Mendes (2007) em análise, apontam 

que um ensino de qualidade na perspectiva da educação inclusiva exige uma 

ressignificação da formação tanto dos professores do ensino comum como dos 

professores da educação especial, visto que, a melhoria no atendimento à diversidade 
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está no que elas denominam de “visão de conjunto” (CAPELLINI E MENDES, 2007). 

Ou seja, é o professor do ensino comum e especializado trabalhando mutuamente na 

classe comum. 

A essa abordagem as autoras chamam de Ensino Colaborativo. Abordagem esta 

que se centra “na prestação de serviço de educação especial no qual um educador 

comum e um educador especial dividem a responsabilidade de planejar, instruir e 

avaliar a instrução de um grupo heterogêneo de estudantes” (MENDES, ALMEIDA E 

TOYDOA, 2011), o que a torna um meio de prestação de serviço distinto da SRM, uma 

vez que, ao contrário dos alunos público alvo da Educação Especial irem para as classes 

especiais ou mesmo, para as SRM “é o professor especializado que vai até a classe 

comum na qual o aluno está inserido colaborar com o professor do ensino regular” 

(MENDES, ALMEIDA E TOYDOA, 2011). 

Nessa esteira Dorziat (2011) enfatiza em sua pesquisa que versa sobre a 

formação de professores e os desafios contemporâneos que, as tensões existentes entre a 

prática pedagógica e as determinações legais, acabam por deixar as práticas inclusivas 

insuficientes, uma vez que, para uma formação não é o suficiente dispor aos professores 

referenciais teóricos sobre a politica de inclusão e as bases teórico-metodologicas de 

cada tipo de deficiência, é preciso criar 

espaços socializadores e colaborativos de estudo no contexto da escola entre 

os professores e os demais membros da comunidade escolar, no sentido não 

se de formação teórica para cumprir as determinações instituídas ou 

burocratizar as diferenças, mas de exercício de reflexão situado que 

proporcione autonomia para transgredir regulações e sugerir novas e 

alternativas formas de conformação do espaço/tempo educacional. 

(DORZIAT, 2011, p. 152)  

Diante do exposto, compreende-se que umas das preocupações da 

intelectualidade tem sido a formação baseada na acumulação de títulos, decorrente das 

determinações legais, esquecendo-se assim, da formação por meio do que Nóvoa (1992) 

chama de reflexividade critica acerca das práticas de (re)construção constante de uma 

identidade pessoal.  

Ainda no intuito de avaliar os processos de formação na área da Educação 

Especial, percebe-se que as professoras em questão, avaliam que sua formação não 

aconteceu somente pelo meio acadêmico, mas, sim por vivências em outras esferas, 

como por exemplo, em suas vidas pessoas pessoais, profissionais, etc. Como já 

discutido por Ball (2009) os professores, são atores sociais, eles são dotados de um 



49 

 

corpo constituído de histórias, crenças, culturas e seus pensamentos e ações se refletem 

no contexto em que estão inseridos.  

Nesse sentido é que são pensadas as políticas como tradução e recriação no 

contexto da prática: 

O que nos referimos como política é mais do que o mais recente e imediato, 

existe a historia de outras políticas, outras linguagens e outras subjetividades, 

um arquivo discursivo no qual, por fim, algumas vezes, professores podem 

desenhar sobre e contra as políticas contemporâneas. Na prática, escolas são 

constituídas por diferentes tipos e diferentes gerações de professores com 

diferentes disposições para ensinar e aprender, definidos dentro de diferentes 

ondas de inovação e mudanças (BALL, MAGUIRE; BRAUN
9
, 2012, p.6). 

 

Assim, além da formação acadêmica e daquilo que cada professor retira dessa 

experiência de formação, estes são formados pelo seu saber profissional, esse “saber” é 

aqui entendido de acordo com a concepção de Tardif (2000), como algo amplo que 

engloba os conhecimentos, as habilidades ou aptidões e as atitudes, ou seja, é o saber-

fazer e saber-ser.  

Este autor toma os saberes profissionais dos professores como temporais, plurais 

e heterogêneos o que significa que estes, são adquiridos por meio do tempo e podem 

pelo menos ter três sentidos, identificados nas falas das professoras participantes.  

O primeiro sentido diz respeito ao fato de que a maior parte do que os 

professores sabem sobre o ensino, os papéis do professor e do como ensinar, originam-

se da própria história de vida e de sua cultura escolar anterior. 

P4– “Tenho um primo com Síndrome de Down e isso me levou a procurar mais 

sobre as deficiências e acabei fazendo Educação Especial para melhor ajudar o 

meu primo e meu amor só cresceu pela profissão”. 

P10– “Desde muito pequena, sempre tive vontade de trabalhar e ajudar 

crianças com deficiência. Então fiz Educação Especial na UFSM e desde então 

sempre trabalhei com alunos com algum tipo de deficiência”. 

O tempo como ator na constituição de nossas histórias é abordado por Fontana 

(2000). Para ela, [...] “Não nascemos professoras, nem nos fizemos professoras de 

repente. O fazer-se professora foi configurando-se em momentos diferentes de nossas 

vidas”. (FONTANA, 2000, p. 124). 

                                                           
9
 What do we refer to as policy is most usually what is most recent  and most immediate but there is a 

history of other policies, other languages and other subjectivities, a discursive archive on which, at least 

sometimes, teachers can draw, over and against contemporary policy. In practice, schools are made up of 

different types of, and different generations of teachers with different dispositions towards teaching and 

learning, set within different waves of innovation and changes. […]. Above all, policy is also only ever 

part of what teachers do. There is more to teaching and school life than policy 
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Também, os saberes profissionais configuram-se como temporais, plurais e 

heterogêneos devido aos professores apoiarem-se em conhecimentos teóricos 

conquistados na universidade, e em conhecimentos didáticos e pedagógicos 

provenientes de sua formação profissional. 

P3 – “Durante minha formação na graduação me interessei pelo assunto, me 

aprofundei nos estudos e decidi continuar a trabalhar nesta área.”. 

P18 – “Quando vim morar em B.C. fui atuar na Educação Infantil com uma 2ª 

série, onde tinha uma aluna com Síndrome de Down. Fiquei tão apaixonada 

pelo trabalho com esta aluna que no fim do ano já lia, que no ano seguinte me 

escrevi na Rede para atuar na Educação Especial onde estou desde 2007.2008 

fiz concurso para Apoio Pedagógico Especial e hoje atuo no AEE com oito 

alunos com Síndrome de Down. Adoro meu trabalho, e quero continuar sempre 

buscando e me aperfeiçoando para melhor atender minha clientela”. 

P22– “Com o estágio da faculdade vi que era isso o que eu queria. Trabalhei 

muito tempo na APAE e quando me efetivei saí e continuei a trabalhar como 

mesmo público, mas, no ensino regular”. 

Vale ressaltar que no ano de 2008 o Município realizou concurso público para 

contratação de professores para as SRM, e lançou o edital com a nomenclatura de 

Professor de Apoio Pedagógico, esta atual nomenclatura assumiu o lugar de uma antiga 

e já discutida aqui, chamada “Integradora do Ensino Especial”. Embora essa 

nomenclatura sugira a existência de outro professor, com outra função, no município ela 

refere-se aos professores do AEE. Ou seja, as professoras participantes dessa pesquisa, 

estão contratadas como Professoras de Apoio Pedagógico, no entanto, elas são 

Professoras de Atendimento Educacional Especializado, atuam nas SRM, realizam as 

funções destinadas a esse cargo, e, possuem como vimos, na apresentação dos sujeitos 

da pesquisa, habilitação para tal.   

Os depoimentos dos professores denotam que a formação inicial, nesse caso, a 

graduação, ofereceu importantes referenciais para definição de suas carreiras 

profissionais. Deu-lhes segurança na escolha profissional, propiciou desenvolver a 

paixão pela profissão e pela educação especial e mais, impulsionou a busca constante de 

conhecimentos.  

Observa-se também outro aspecto relevante para se pensar a inclusão escolar. 

Vê-se que muitas dessas professoras decidiram aprofundar seus conhecimentos sobre 

Educação especial, a partir de suas vivências como professoras nas salas regulares. 
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Supõe-se que essas professoras, dada a idade que apresentam, realizaram sua graduação 

na década de 1990 ou inicio da de 2000, logo, vivenciaram a transição do processo 

integração/inclusão e seus depoimentos permitem concluir que a vivência desse 

processo foi muito relevante para suas escolhas profissionais na universidade. 

Apoiam-se também no que Tardif (2000) denomina de conhecimentos 

curriculares, ao seu próprio saber que está conectado à experiência de trabalho, na 

experiência de professores bem como, em práticas características da função do 

professor. 

P8 –“Meu interesse pela Educação Especial surgiu quando estava no 1º ano do 

Magistério. Em uma visita na APAE decidi qual seria minha formação / área de 

atuação. Desde então, decidi que iria cursar Licenciatura Plena em Educação 

Especial. E assim foi”. 

P14– “Trabalhei em uma escola e conheci a educação especial através de 

colegas, admirei o trabalho e resolvi conhecer melhor, fiz pós-graduação e atuo 

com as crianças N.E. desde 2007”. 

P19– “Por admirar o trabalho realizado pela Equipe da Secretaria de 

Educação, suas conquistas na área da Educação Especial e também pelo 

público alvo atendido. Considero o mínimo de crescimento e desenvolvimento 

um ganho muito grande para o aluno e uma recompensa enorme para mim 

como professor”. 

Apoiando-se nas falas de Fontana (2000), quando diz que,  

Se a escola foi um dos espaços de nossa formação, esta se estendeu para além 

dos limites daquela, porque também nos fizemos professoras nas relações de 

aprendizado com nossos alunos, com nossos filhos, com os moradores dos 

bairros populares, pela aproximação das suas vivências e dos seus valores, 

procurando compreender o sentido e a função da educação nas suas vidas. 

(FONTANA, 2000, p. 125) 

 

Observa-se que os espaços e tempos nos quais as professoras em questão 

constituíram o seu “ser profissional” vem nos afirmar que, embora a atual conjuntura da 

educação especial do município em questão busque responder às legislações nacionais, 

que exige um profissional multifacetado capaz de atender a todas as diferentes 

necessidades dos alunos público alvo, há como pano de fundo, uma formação inicial e 

continuada produzida nas experiências e trajetórias de suas vidas e das trajetórias 

profissionais vivenciadas com seus alunos e colegas no chão da escola.  

 

2.2 DEMANDAS DE FORMAÇÃO 
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Na entrevista, quando questionadas se a Política de inclusão escolar gerou novas 

demandas para a formação de professores de educação especial, as professoras em 

questão, avaliaram que sim. Para elas a Política de inclusão trouxe novas demandas e as 

mais significativas centram-se na oportunidade de haver mais formações continuadas,  

P18 – “Foram vários cursos, formação e, a principal conquista para as salas de 

A.E.E. onde atuamos, trazendo sempre melhorias para nossos alunos, 

desenvolvendo suas potencialidades buscando sempre novas ideias, cursos, 

trabalhos, textos, estudos de caso, para desenvolver em nossas crianças todas as 

suas habilidades”. 

P19 – “Sim, com certeza trouxe a necessidade de ampliação na formação dos 

professores em diferentes áreas como exemplo Educação Especial - 

(Legislação/Libras) como também agora com a implantação das Salas 

Multifuncionais, há que proporcionar aos profissionais atuantes constante 

formação”. 

Atrelada a uma maior oportunidade de formação continuada, está, também, uma 

participação mais efetiva por parte dos profissionais envolvidos,  

P5 – “Acredito que sim, depois da política de inclusão se fazer efetivamente 

presente no contexto da comunidade escolar os profissionais envolvidos se 

mostram abertos e dispostos a aprender e os cursos de Educação Especial estão 

cada vez mais presentes. Pedagogos são os mais interessados”. 

Do Governo, 

P10 – “Sim, os cursos de aperfeiçoamento, as novas informações sobre as 

deficiências, os projetos do Governo para melhorar as informações a respeito 

da Educação Inclusiva. E com isso aumentou o número de pessoas focadas na 

Educação para colaborar com o crescimento destes alunos”. 

E por fim, uma transformação no fazer pedagógico, 

P6– “Sim, pois hoje trabalhamos mais a parte pedagógica”. 

P7 – “Agora o professor de Educação Especial pode trabalhar a parte 

pedagógica com os educandos de uma forma diferenciada, deixou de ser apenas 

cuidadora”. 

P14 – “Na verdade modificou-se a área de atuação, pois o foco não está mais 

em sala de aula, e sim nas áreas da cognição. A partir daí tivemos mais 
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momentos para formação, discussão, e aprimoramento nos temas da educação 

especial, porém ainda é preciso intervir em sala de aula”. 

Há duas questões que merecem ser refletidas a partir desses depoimentos. A 

primeira questão emerge da fala da P7 “Agora o professor de Educação Especial pode 

trabalhar a parte pedagógica com os educandos de uma forma diferenciada, deixou de 

ser apenas cuidadora”. Esta definição parece obvia uma vez que estamos falando desde 

o lugar da escola, no entanto, no campo da Educação Especial ela representa um 

significativo movimento no sentido distinguir-se de modelos de intervenção 

especializada que privilegiavam, por exemplo, Atividades da Vida Diária, exercícios 

psicomotores, jogos diversificados completamente destituídos de sentido e significados 

pedagógicos. Por outro lado o uso genérico do termo “parte pedagógica” também pode 

significar o tudo e o nada, dada sua generalidade.  

O depoimento de P14, por outra via enfatiza a intervenção de caráter cognitivista 

da SRM: “Na verdade modificou-se a área de atuação, pois o foco não está mais em 

sala de aula, e sim nas áreas da cognição [...]”. Não estar centrado na sala de aula pode 

significar: não trabalhar o pedagógico e sim aspectos psicológicos do desenvolvimento 

cognitivo. 

Estas definições abrangentes, pouco explicativas parecem denunciar, em maior 

medida, a falta de clareza do que efetivamente representa a função da SRM. Sabe-se 

dizer o que ela não é: assistencial/cuidadora ou a reprodutora/reforçadora da atividade 

de sala de aula. Mas o que ela deve ser a partir dessa nova configuração da política? 

O discurso docente na realidade traduz, a seu modo, as generalizações presentes 

no discurso primário da política: “As atividades desenvolvidas no atendimento 

educacional especializado diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, 

não sendo substitutivas à escolarização” (BRASIL, 2008, p. 16) bem como, nas 

atividades a serem desenvolvidas, como:  

Língua Brasileira de Sinais, da Língua Portuguesa na modalidade escrita 

como segunda língua, do sistema Braille, do soroban, da orientação e 

mobilidade, das atividades de vida autônoma, da comunicação alternativa, 

do desenvolvimento dos processos mentais superiores, dos programas de 

enriquecimento curricular, da adequação e produção de materiais didáticos 

e pedagógicos, da utilização de recursos ópticos e não ópticos, da 

tecnologia assistiva e outros (BRASIL, 2008, p. 16). 

  
Pode-se indagar afinal o que representa dizer que as atividades da sala de 

recursos diferenciam-se das realizadas na sala comum? O que significa, por exemplo, 
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dizer que nas SRM serão trabalhadas as funções psicológicas superiores? Essas questões 

voltarão a ser tratadas no capítulo de discussão da Organização das Salas de Recursos. 

As professoras também avaliaram como deveria ser a formação inicial de 

professores para atuar na referida área. Para algumas, esta formação deve ser consoante 

à que está sendo oferecida atualmente,  

P5 – “Acredito que deva ser pedagogia como graduação e especialização em 

Educação Especial. Mas além de qualquer formação é preciso gostar realmente 

da Educação Especial e ser um profissional comprometido com o seu trabalho 

independente de qualquer formação”.  

P7 – “Que especialize o profissional, e que trabalhe na área apenas 

profissionais especializados em Educação Especial”. 

P10 – “Penso que os professores devem inicialmente ter formação em Educação 

Especial e alguns cursos de aperfeiçoamento na área para atuar com todas as 

dificuldades que irão aparecer”. 

Para outras, deve acontecer por meio de cursos que preparem os professores para 

atuar em cada deficiência, 

P3 – “Creio que a formação do professor deve enfocar no estudo das 

deficiências e em estratégias de ensino diferenciado”. 

P4 – “Através de cursos que ofereçam a prática com as diferentes deficiências”. 

P6 – “Com cursos adicionais, vivências”. 

P8 – “Com mais oportunidade de cursos, seminários, congressos”. 

Tomando como base as concepções apresentadas pelas professoras pode-se 

pensar a respeito das novas demandas originadas pela atual Política. Quer dizer que, 

estas, tiveram maior expressão nos principais pontos trabalhados pela Política de 

inclusão: a formação continuada, o interesse pela área por parte dos professores e 

também, a atuação dessas profissionais. 

Por outro lado, é possível ainda dizer que, embora as professoras aprovem como 

a formação inicial está ocorrendo, elas sentem a necessidade de haver mais cursos com 

vistas a prepará-las para atuar com cada tipo de deficiência. Tal necessidade, nos chama 

a atenção, visto que, é possível observar que as professoras não questionam se de fato é 

possível receber formação para assumir todas as atribuições prescritas pela Política. De 

certa forma, esta necessidade, decorre de um sentimento que elas têm aparentemente 

assumido para si de “incompletude”.  
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Não se pode ignorar que o texto da Política concebe uma escola ideal, um 

professor ideal e uma rede de relações ideais. Essa construção de um cenário escolar e 

de professores “quase perfeitos” não se efetiva no contexto da prática. Nesse espaço, os 

professores reais, com experiências de vida e de formação reais precisam encontrar 

formas de responder e de lidar com a construção idealizada da Política, o que desperta 

sentimentos controversos. 

Este sentimento não é único e exclusivo dessas professoras. No III encontro 

realizado pela equipe do ONEESP foram compartilhados os resultados parciais das 

pesquisas realizadas em esfera nacional. Nas socializações, foi possível observar que as 

falas dos professores entrevistados quanto à formação inicial e continuada estão 

continuamente ligadas ao sentimento de inquietação, anseio e desejo (RABELO E 

OLVEIRA, 2013; BARBOSA, MERCADO E FUMES, 2013; SANTOS et al 2013; ) 

assim como, ao sentimento de desamparo e dificuldade (SILVA E TARTUCI, 2013; 

MIRANDA E GALVÃO, 2013).   

Diante desse cenário e desses sentimentos, é necessário reconhecer que a própria 

Política tem impulsionado esses sentimentos, uma vez que, seus preceitos tem tornado o 

“professor de educação especial um ser multifuncional, denominação atribuída às salas 

de recursos que atendem a todos os tipos de alunos da modalidade”. (GARCIA, 2013, p. 

115). 

Ainda com base nas falas alusivas a como deveria ser a formação inicial, 

podemos observar duas posições: há professoras que concebem que a formação inicial 

deve ocorrer pela graduação em Pedagogia, que forma o professor para atuar na 

educação de crianças e jovens considerando suas trajetórias educacionais particulares e 

desenvolvimentos singulares, na Educação básica, com consequente especialização em 

Educação Especial para aprofundar estudos nessa modalidade especifica que permeia 

todos os níveis de ensino; e há as professoras que consideram primordial a formação em 

Educação Especial desde a graduação.  

Mas em meio a essas duas posições, há que ponderarmos que talvez, a formação 

necessária e eficiente para se trabalhar frente à inclusão não seja nem uma das duas e 

sim, as duas, ou melhor, dizendo, talvez a formação mais importante se encontre na 

concepção que permeia esses tipos diferenciados de formação, uma que leve a 

compreender o campo pedagógico como único, uma formação “que permita operar 

análises e sínteses em torno da Educação de crianças e jovens com trajetórias 
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educacionais particulares e desenvolvimentos singulares, planejados compartilhados, 

participativos”. (GARCIA, 2011, p. 70) 

 

2.3 O AUTOCONCEITO DO PROFESSOR 

De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva o profissional capacitado para atuar no AEE é aquele capaz de 

atender a todos os tipos de alunos Público Alvo da Educação Especial, a todos os níveis 

e modalidades de ensino e em todos os tipos de lócus, ou seja, deve ter habilidades e 

conhecimentos diversificados (BRASIL, 2008). 

Diante dessa diversidade, e dentre tantas atividades incumbidas aos professores 

que atuam no AEE, perguntamos às professoras da pesquisa se elas se sentem aptas para 

oferecer o AEE em suas SRM para todos os níveis de ensino, bem como, para todos os 

tipos de alunos.  

Algumas, afirmam sentirem-se aptas e apontam como motivo para tal certeza a 

constante busca por cursos na área. 

P7 – “Sim, me preparei para isso e o fiz por amor a carreira, em 1990. E depois 

disso estou sempre participando de cursos na área para ir me tornando cada dia 

mais e mais útil na sala de AEE”. 

P9 – “Acredito que sempre haverá mudanças, novos casos, por isso, apesar de 

me sentir apta no momento, devemos sempre estar nos atualizando”. 

No entanto, a grande maioria, declara não sentirem-se aptas. Para elas, a 

dificuldade concentra-se no Ensino Médio e Superior.  

P11 – “Sempre trabalhei até o ensino fundamental, tenho dúvida e até 

insegurança para o médio e superior. Acho que devo conhecer mais nesta etapa 

da educação”. 

P12 – “Me sinto apta para trabalhar com a educação especial e ensino 

fundamental, onde tenho experiência. Já no ensino médio e superior não tenho 

experiência, mas, gostaria de viver novos desafios”. 

P19 – “Afirmar que seria apta para atuar seria um tanto pretenciosa, pois, cada 

aluno atendido, com sua deficiência especifica, especificidade do sujeito como 

único, é muito considerado na minha postura enquanto educador. Portanto, a 

cada aluno que recebemos para atendimento na sala A.E.E. é encarado como 

um novo desafio, fazendo-me no primeiro instante me sentir incapaz, mas ao 

mesmo tempo impulsiona a busca do conhecimento para melhor atendê-lo”. 
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Nas falas, podemos perceber que o não estar apta está intimamente ligado com a 

falta de experiência, dúvida: “Sempre trabalhei até o ensino fundamental, tenho dúvida 

e até insegurança para o médio e superior. Acho que devo conhecer mais nesta etapa 

da educação (P11)” e também à insegurança por parte das professoras: “Me sinto apta 

para trabalhar com a educação especial e ensino fundamental, onde tenho experiência. 

Já no ensino médio e superior não tenho experiência, mas, gostaria de viver novos 

desafios (P12)”. 

Este receio das professoras é justificável, afinal, quando ficamos diante do novo 

e do desconhecido é normal nos sentirmos inseguros, angustiados, entretanto, estes 

sentimentos podem ser ocasionados pelo despreparo do profissional para atuar em uma 

determinada situação. No caso dos professores responsáveis pelo AEE, os conceitos, 

competências e o domínio de conhecimentos requeridos não são suficientes para atuar 

no Ensino Médio e no Ensino Superior. O público desses níveis de ensino, são 

diferentes, logo, demandam apoios e conhecimentos mais complexos dos professores 

que, como já referido, não receberam formação para tal. 

Esse ponto merece ser analisado e questionado. Afinal de contas, qual seria a 

saída para esse caso? Em meio às raras ações feitas pelas instituições de Ensino 

Superior no que diz respeito à formação inicial desses professores, não seria, quem sabe, 

o caso das Universidades tomarem à frente esse serviço para darem o suporte aos seus 

alunos com deficiências? 

Estes conceitos, competências e o domínio de conhecimentos não são também 

suficientes para trabalhar com todos os tipos de alunos. Uma parcela significativa das 

professoras, dizem não sentirem-se preparadas.   

P13 – “Apto realmente não sei no sentido de um todo, pois é bem abrangente o 

assunto, mas se faz necessário de sempre estar se capacitando, buscar novos 

conhecimentos para poder atender essa clientela com qualidade”. 

P17 – “Não me sinto apto, tenho dúvidas e necessito de mais esclarecimentos”. 

P18 – “Acho que necessitamos de mais formação, mais aperfeiçoamento para 

trabalharmos com esta clientela tão vasta e que exigi muito de todos”. 

E apontam suas dificuldades. 

P8 – “Para alunos com deficiência auditiva sinto-me insegura, pois minha 

formação foi para habilitação Deficiência Mental. Com relação a alunos com 

altas habilidades teria que buscar bastante leitura e estudo”. 
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P10 – “Para altas habilidades/superdotação preciso aprender, nunca atendi. Os 

demais sempre estamos lendo e estudando, mas acho que preciso de mais 

estudo”. 

P14 – “Para deficiências e transtornos globais sim, porém para altas 

habilidades ainda não conheço bem esse tipo de trabalho”. 

Dessa forma, permanece, a mesma sensação abordada por Skliar (2006, apud 

DORZIAT) de que, “(...) ainda não existe nenhum consenso sobre o que significa „estar 

preparado‟ e, muito menos, acerca de como deveria se pensar a formação quanto às 

políticas de inclusão propostas em todo o mundo”. (SKLIAR apud DORZIAT, 2011, 

p.152, grifo meu).  

Há que se destacar ainda que entre o público alvo da educação especial as altas 

habilidades são as que menos se conhece e menos se trabalha nas formações tanto 

iniciais quanto continuadas. Em seu artigo “Uma análise dos mitos que envolvem os 

alunos com Altas Habilidades: A realidade de uma escola de Santa Maria/RS” RECH & 

FREITAS (2005) marcam que nosso país carece de mais pesquisas referentes a temática 

das altas habilidades para que mitos e ideias equivocadas sejam afastadas do processo 

de escolarização dos alunos com altas habilidades/superdotação.  

Indicam ainda que, a conservação desses mitos e ideias equivocadas é 

ocasionada pela falta de preparo profissional, que acaba por repercutir no atendimento a 

esse público.  

Em pesquisa realizada no ano de 1999, a qual tinha como objetivo identificar 

alunos com altas habilidades encaminhados pelos professores das séries iniciais do 

ensino fundamental da rede estadual e particular de Santa Maria/RS, as autoras 

observaram o despreparo profissional por parte dos professores participantes da 

pesquisa. Este despreparo é justificado no artigo pelo não acesso a estudos referentes à 

temática durante a formação acadêmica.  

Este despreparo é a realidade que vivem também as professoras participantes 

desse estudo. 

  

2.4 RECONHECIMENTO PROFISSIONAL  

Considerar como as entrevistadas avaliam politicamente a definição de seu papel 

como professora das salas de recursos é ponto importante visto que é na prática que a 

política ganha contornos reais.  
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Ainda que, a maioria das profissionais considerem seu papel bem definido, na 

análise atentou-se ainda para o fato de que, independentemente de estarem ou não 

politicamente bem definidas suas funções, as professoras mencionam haver a 

necessidade de reafirmarem sua importância aos demais profissionais da escola e à 

sociedade. 

No entendimento das professoras, os demais profissionais da escola acham que, 

por elas atenderem em suas salas de recursos, um grupo bem menor de alunos –média 

diária de cinco a 12 alunos –, elas têm condições de fazer com que as crianças 

respondam aos estímulos rapidamente: “Para nós, profissionais da área sim, falta 

alguém abrir a cabeça de muitos profissionais da escola, pois acham que temos varinha 

mágica (P7)”. 

Ademais, há a questão de serem vistas como babás e/ou professoras do reforço 

escolar. Segundo Pletsch (2011) esta é uma concepção que vem ocorrendo de maneira 

geral.  

P9 – “Politicamente, está tudo muito bem definido, o que acontece é que nas 

escolas ainda olham para nós como professoras "babás" ou reforço”. 

P17– “Sim, só precisamos deixar claro que não somos apoio pedagógico, somos 

vistas como socorro para os alunos, falhas da professora de sala”. 

P20 – “Legalmente sim. Mas, perante os outros profissionais não. Ainda há uma 

visão errada da educação especial. Os profissionais da área são vistos apenas 

como cuidadores”. 

A necessidade de haver mais conhecimento do trabalho desenvolvido pelas 

profissionais ultrapassa os muros da escola e alcança à sociedade. As professoras 

sentem, também, não serem valorizadas perante a sociedade: “Sim, o papel do professor 

sim, mas precisa de maior conhecimento e valorização da sociedade (P11)”. 

O não sentir-se reconhecido e valorizado perante a escola e à sociedade é um 

sentimento adjacente às relações do professor com a sua prática. Fontana (2000), ao 

buscar compreender como mulheres professoras têm constituído o seu “ser 

profissional”, comenta o quanto o sentimento de não ser reconhecido e valorizado 

incomoda as professoras de seu estudo. 

A autora observa que, “entre elas, o lamento e a raiva acabam se imiscuindo” 

(FONTANA, 2000, p.131) nos comentários desfavoráveis de familiares e amigos 

quanto à escolha profissional, na desmotivação pela ascensão profissional, por parte de 
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colegas e superiores e, na desqualificação de profissionais externos à escola em relação 

às seus conhecimentos profissionais.      

Perante as declarações arroladas, é possível apreender que, estas, portam o 

eterno embate existente entre a educação regular e a educação especial, que acaba por 

conduzir a uma concepção equivocada de que, o fato de uns dominarem conhecimentos 

muito específicos devem, por isso, serem os únicos responsáveis pelo atendimento aos 

alunos com deficiências, o que provoca uma polarização de papéis e um distanciamento 

em relação à escolarização desses alunos. 

Sobre as resistências no interior da escola, ao tecer criticas sobre a precarização 

das práticas inclusivas e as tensões entre a prática pedagógica e as determinações legais, 

Dorziat (2011) enfatiza que entre essas resistências, está à conservação da superioridade 

de grupos em relação a outros. Esta conservação ocorre “porque assumir o conflito é 

colocar em dúvida os próprios valores” e a escola ao não assumir esse conflito 

manifesta que, “prefere manter um suposto consenso, ao mesmo tempo em compactua 

com a morte anunciada do outro”. (DORZIAT, 2011, p. 152).  

Como mencionado inicialmente, é na prática que a política ganha contornos 

reais. Parafraseando Ball e Mainardes (2011) digo que, embora sejam frequentemente 

obscuras e inexequíveis, a políticas na prática, podem ser um instrumento importante 

para falarmos sobre o mundo, sobre o que pensamos e o que fazemos.  

Por fim, chegou o momento de perguntarmos às professoras se elas se sentem 

satisfeitas com a sua escolha profissional. Em meio a tantas discussões técnicas sobre 

suas práticas pedagógicas, acabamos por nos esquecer de que, os professores são 

carregados de histórias individuais e coletivas escritas à sua maneira.  

O estar e ser satisfeito com sua profissão influi no desenvolvimento de sua 

função e até mesmo nos retornos que dela você tem. Esses retornos podem ser 

financeiros ou simplesmente emocionais. As escolhas que fazemos muito dizem sobre 

nós.  

Nesse sentido, Arroyo (2000, apud GUIMARÃES, 2006, p.124) contribui ao 

dizer que, “em cada escolha pedagógica feita, há algo de nós, de nossas crenças e 

esperanças, de nossas descrenças e desânimos. Há muito de nossa história individual e 

coletiva” (ARROYO, 2000, p.45, apud GUIMARÃES, 2006, p.124). 

 Para essas professoras, o que as faz sentirem-se realizadas com sua escolha 

profissional, está ligado às emoções vivenciadas com seus alunos, 
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P6 – Sim, é uma área onde você se depara com vários desafios, é uma área onde 

sempre devemos estar investigando. Algumas vezes nos realizamos com os 

alunos e outras nos frustramos, mas o mais maravilhoso é que não desistimos 

deles, sempre tendo a esperança que vamos conseguir. 

P12 – Sim, porque com meus alunos eu me sinto bem quando estou com eles, a 

alegria que eles nos passam me torna uma profissional realizada com o que 

faço. 

P21 – Muito. Amo o que faço e me surpreendo com o desenvolvimento dos 

educandos, ou seja, com a evolução no processo de aprendizagem de acordo 

com as limitações e potencialidades de cada um. 

Com o reconhecimento dos outros profissionais: “Muito, pois a cada dia que 

passa eu vejo como os alunos evoluíram e como os professores elogiam eles. Fico muito 

feliz, pois acho que este é o meu lugar(P1)” . 

Com as lições de vida adquiridas: “Sim, imensamente satisfeita, pois entrei nesta 

área com o intuito de ajudar as pessoas com deficiência e bem pelo contrário, quem 

mais aprendeu foi eu. Bem como ter a satisfação de ver aqueles alunos que não eram 

reconhecidos, mostrando sua capacidade (P23)”. 

E, com a necessidade de superar os desafios, 

P19 – “Com muita certeza. Meu único objetivo é o desenvolvimento do aluno. É 

muito gratificante ver o mínimo de crescimento, através de um espaço máximo. 

Ensinar um aluno "bom" ou "normal" é fácil, o difícil é o nosso desafio”. 

P20 – “Sim. Identifiquei-me com a educação especial e isso me motiva a cada 

dia, fazendo com que eu seja uma pesquisadora de estratégias para o 

desenvolvimento das potencialidades dos alunos com necessidades especiais”. 

Cada professora possuí uma história, e esta, traz em suas linhas um significado. 

Como nos diz Nóvoa (1997), 

Esta profissão precisa de se dizer e de se contar: é uma maneira de a 

compreender em toda a sua complexidade humana e científica. É que ser 

professor obriga a opções constantes, que cruzam a nossa maneira de ser com 

a nossa maneira de ensinar, e que desvendam na nossa maneira de ensinar a 

nossa maneira de ser. (NÓVOA, 1997, p. 10) 

As professoras se realizam ao acompanhar a evolução de seus alunos, para elas, 

a cada objetivo alcançado é um sentimento de dever cumprido. Elas sentem orgulho de 

terem escolhido esta profissão, entendem que nada é por caso e sentem que este é o seu 

destino.  
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Ante os fatos desenvolvidos é possível reunir alguns elementos importantes que 

contribuem com o objetivo do capítulo, qual seja, identificar o processo de formação 

inicial e continuada das professoras entrevistadas. 

A avaliação do processo de como ocorreu o ingresso das professoras na 

Educação Especial, permite perceber que, as professoras consideram que sua formação 

não ocorreu tão somente pelo meio acadêmico, mas sim, por experiências em outras 

esferas.  

Estas experiências estão conectadas às suas histórias de vida e de sua cultura 

escolar, aos conhecimentos conquistados na universidade, às vivências como 

professoras nas salas regulares e, às com outros professores.  

Em relação às novas demandas originadas pela atual Política, as professoras 

declararam que as mais significativas concentram-se na oportunidade de mais 

formações continuadas, na participação mais efetiva por parte dos profissionais 

envolvidos, bem como, do Governo e na transfiguração do fazer pedagógico.  

Mesmo acordando com a atual formação inicial, as professoras expressaram a 

necessidade de haver mais cursos com vistas a melhor prepará-las, visto que, a maioria 

das professoras, afirmou não sentirem-se aptas a oferecer o AEE para alunos do Ensino 

Médio e Superior e, a alunos com Altas Habilidades/ Superdotação. 

Outra necessidade apontada pelas profissionais está associada à falta de 

reconhecimento enquanto professoras das SRM por parte dos demais profissionais da 

escola e da sociedade, porém, mesmo tendo que reafirmarem quase que diariamente a 

importância de seu papel, elas disseram sentirem-se satisfeitas com a escolha 

profissional e apontaram que o que as faz sentirem-se realizadas profissionalmente são 

as emoções vividas com seus alunos, as lições de vida adquiridas e o sentimento de 

dever cumprido a cada desafio superado.    
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CAPITULO III 

ORGANIZAÇÃO DO ENSINO NAS SALAS DE RECURSOS 

MULTIFUNCIONAL E NAS CLASSES COMUNS DE ENSINO. 

Igualmente como ocorreu com a formação de professores, a organização do 

atendimento educacional especializado tem se modificado em decorrência das 

mudanças nas políticas educacionais.  

 De acordo com a Política de Educação Especial em vigor (BRASIL, 2008) o 

AEE deve ser organizado por meio de Salas de Recursos Multifuncionais. Ou seja, a 

legislação preceitua que a sua organização deve se dar preferencialmente nas “Salas de 

Recursos Multifuncionais” para que dessa forma, possa ser assegurado 

concomitantemente a não interrupção dos percursos escolares na classe comum de seu 

publico alvo e o cumprimento às suas necessidades de escolarização. 

Da mesma forma, nos documentos que definem as diretrizes curriculares para a 

Educação Básica (Art.10º da Resolução CNE/CEB nº 4/2009) estabelece que as escolas 

do ensino regular definam no seu Projeto Politico Pedagógico – PPP a oferta do AEE, 

prevendo na sua organização:  

I – sala de recursos multifuncionais: espaço físico, mobiliário, materiais 

didáticos, recursos pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos 

específicos; 

II – matrícula no AEE de alunos matriculados no ensino regular da 

própria escola ou de outra escola; 

III – cronograma de atendimento aos alunos; 

IV – plano do AEE: identificação das necessidades educacionais 

específicas dos alunos, definição dos recursos necessários e das atividades 

a serem desenvolvidas; 

V – professores para o exercício da docência do AEE; 

VI – outros profissionais da educação: tradutor e intérprete de Língua 

Brasileira de Sinais, guia-intérprete e outros que atuem no apoio, 

principalmente às atividades de alimentação, higiene e locomoção; 

VII – redes de apoio no âmbito da atuação profissional, da formação, do 

desenvolvimento da pesquisa, do acesso a recursos, serviços e 

equipamentos, entre outros que maximizem o AEE (BRASIL, 2009. p.2). 

 

Assim, o AEE que tem como função “complementar ou suplementar a formação 

dos alunos, por meio da disponibilidade de serviços, recursos de acessibilidade e 

estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e 

desenvolvimento de sua aprendizagem” (BRASIL, 2009). Este busca estreitar a conexão 

do ensino das Salas de Recursos Multifuncionais com as classes comuns, visto que, ao 

professor do AEE compete o acompanhamento das ações em sala de aula comum, dos 

professores e familiares bem como, a busca por parcerias com outros profissionais, 

serviços e instituições. 
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Diante do exposto, este capitulo (figura 10) destina-se a compreender, como tem 

funcionado esse serviço de apoio nas SRM em Balneário Camboriú e que compreensão 

as professoras em questão têm do AEE e das classes comuns frequentadas pelos seus 

alunos, como têm sido por elas planejado e desenvolvido o ensino desses alunos. 

Destaca-se ainda, que as siglas utilizadas para denominar as professoras no 

presente capítulo não obedecem às siglas utilizadas no capitulo anterior, uma vez que, 

nesta categoria que tem por finalidade discutir a organização do ensino nas SRM e 

Classes Comuns as participantes organizaram-se em subgrupos de discussão divididos 

por sorteio. 

Figura 10 – Categorias e Subcategorias de análise – Organização do ensino nas SRM e 

nas classes comuns de ensino. 

 

Fonte: Sistematização da autora com base nos dados coletados (2012). 

3.1- ESCOLARIZAÇÃO E AUTONOMIA  

O incremento de ações internacionais e nacionais com vistas a ampliar e garantir 

educação de qualidade a todos, constituindo, portanto, esta um direito universal, 

acarretou a expansão da escolaridade obrigatória e assim, a educação das crianças com 

deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação 

tornou-se uma constante no curso dos sistemas escolares. E tal regularidade tem 

estimulado discussões referentes ao papel e as funções da escola, bem como, do 

processo que nela e por ela se dá: a escolarização dessas crianças. 
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Dessa forma, provocamos as professoras a discutirem e expressarem seu 

entendimento quanto à função de um modo geral da escolarização para alunos Público 

Alvo da Educação Especial. Examinando as respostas, foi possível apreender que, o 

entendimento relativo à função da escolarização das professoras está fundamentado na 

crença que alimenta as sociedades modernas, crença esta que nas palavras de Sacristán 

(2000) constitui o pensamento de que “com a educação se alcança o maior bem-estar e a 

plenitude para os indivíduos e para a sociedade” (SACRISTÁN, 2000, p. 18). 

O referido autor, ao discutir o sentido educativo e social da educação e tomar 

como base para tal a crença descrita acima, agrupou as funções e os fins da 

escolarização em quatro grandes temáticas observadas nas falas das professoras 

participantes. 

A primeira temática refere-se à escolarização como fundamentação da 

democracia, para o autor, a falta de educação acaba por dificultar e impedir a 

participação, visto que a democracia não se reduz à eleição de representantes. Com a 

ordem social democrática, os indivíduos não só podem participar nos assuntos públicos, 

da mesma forma que, podem contribuir, para melhorar a sociedade, trazendo para esta o 

novo e assim, o constante progresso. De tal modo, a função da escolarização das 

crianças Público Alvo da Educação Especial está em “Desenvolver habilidades 

intelectuais e sociais favorecendo no exercício da cidadania. (P9)”. 

Assim, o espaço e o tempo escolar como também as atividades que nela se 

desenvolvem, são ótimas oportunidades para exercer de maneira democrática o 

convívio, firmar atitudes de tolerância e respeito ao próximo, bem como estimular o 

desenvolvimento da personalidade do sujeito. 

  O estimulo ao desenvolvimento da personalidade do sujeito é a segunda 

temática proposta por Sacristán (2000), nessa, a escolarização assume a função de 

realçar o valor do sujeito por si mesmo, visto que os sujeitos possuem inúmeras 

possibilidades e a educação tem que extrair deles o melhor. Ou seja, a educação que 

realmente apoia os sujeitos e está ao seu serviço necessita reconher “a idiossincrasia, a 

biografia, a liberdade e a individualidade radical como inevitáveis referências para os 

métodos pedagógicos” (SACRISTÁN, 2000, p. 22). 

P3 – “A função é proporcionar um conhecimento maior e melhor de acordo com 

suas necessidades e potencialidades. A escola tem condições de oferecer o melhor para 

a construção de conhecimentos”. 
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P8 –“Os alunos com NEEs necessitam de escolarização de acordo com suas 

potencialidades”. 

Nesse sentido, a Educação necessita ainda, facilitar para que cada sujeito 

encontre possibilidades de ser respeitado e possa assim, realizar-se dentro de um 

determinado grau de autonomia, reconhecendo seu direito e sua capacidade em elaborar 

e acompanhar seus projetos, incluindo o direito à privacidade, à liberdade para se 

expressar e à possibilidade de consolidar a sua identidade.  

P10 – “Com a escolarização regular, o aluno com deficiência tem condições de 

desenvolver suas habilidades e potencialidades, socialização, bem como, ter 

oportunidade de ter uma vida com maior independência.”. 

P13 – “Função de transmitir-lhes conhecimentos e prepará-los para a vida... 

trabalhando muito sua autonomia, autoestima, conhecimentos gerais”. 

P2 – “Realmente é para que eles obtenham a autonomia própria”. 

Além de estimular o desenvolvimento da personalidade do sujeito, a 

escolarização tem como terceira função, difundir e incrementar o conhecimento e a 

cultura em geral, visto que, “sem conteúdos não há desenvolvimento da mente, porque 

este consiste nos modos de possuir a cultura e na sua aquisição gradual” (SACRISTÁN, 

2000, p. 22).  

A escola configura-se aqui, como um tempo e um espaço para ampliar os 

saberes, ou como prefere dizer Alarcão (2001) é “um tempo de desenvolver e aplicar 

capacidades” e é importante que todos compartilhem desse tempo e espaço que somam 

às suas capacidades fazendo-as crescer. Portanto, “A função é a mesma dos alunos sem 

deficiência. Ou seja, é a aprendizagem. Essa aprendizagem deve ser ativa e 

significativa (P2)”. 

Por fim, a quarta funcionalidade da escolarização está na inserção dos sujeitos 

no mundo, o autor bem lembra que, inserir os sujeitos no mundo “não significa adaptar 

os sujeitos para que se ajustem ao mundo existente [...] mas capacitá-los para que, de 

forma consciente e critica, escolham o mundo e as circunstâncias em que pretendem 

viver” (SACRISTÁN, 2000, p. 23). 

Tal funcionalidade implica em preparar solidamente, os indivíduos para uma 

participação ativa por intermédio das relações sociais, assim, a função da escolarização 

está na “Interação, socialização, oportunidades para aprendizagem (P7)”.  

Abrange, além disso, capacitar para a concepção universal do que significa “ser 

inserido no mundo”: a preparação para o trabalho. 
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P1 – “Oportunizar a inclusão, aproximando-o ao máximo da realidade que está 

inserido e oferecendo alternativas para que este venha a se desenvolver cada vez mais, 

tendo condições de independência e ser inserido no ensino profissionalizante e no 

mercado de trabalho”. 

O que se pode dizer dessas quatro funcionalidades é que, o entrar e permanecer 

na escola implica uma separação entre a vida de criança, ou a do adolescente, as 

vivencias experimentadas na fase de escolarização dão sentido à experiências nessa 

etapa, distinguindo assim, aqueles que a têm dos que não a têm, dessa forma, o espaço 

que ocupa a escola em nossas vidas é peculiar, uma vez que, é por meio dela que 

desenvolvemos relações singulares com adultos e entre os iguais que nos marcarão 

como um todo (SACRISTÁN, 2000, p. 32). 

 

3.2 - POLARIDADE SRM X CLASSE COMUM  

No subitem acima trabalhamos com as professoras o conceito que elas possuíam 

de escolarização em um sentido geral e podemos através das falas, relacionar esses 

conceitos em quatro grandes temáticas desenvolvidas por Sacristán (2000). 

No entanto, quando questionadas sobre a função do AEE oferecido na SRM e a 

função da Classe Comum, é possível observar essas quatro grandes funcionalidades que 

se relacionam e se integram reciprocamente serem fracionadas. As respostas quanto à 

função do AEE relacionam-se com o estimulo ao desenvolvimento da personalidade do 

sujeito e a sua inserção no mundo.  

P1 – “Utilizar estratégias diferenciadas buscando trabalhar suas habilidades, 

potencialidades e dificuldades”.  

P2 – “Elaborar estratégias pedagógicas para um melhor desenvolvimento do 

aluno”. 

P6 – “Desenvolver e estimular com recursos e adaptações as necessidades de 

cada um”. 

P10 – “Com o atendimento no AEE buscamos desenvolver as especificidades, 

digo, trabalhar o desenvolvimento das especificidades de cada educando”. 

P12 – “A função do AEE é complementar e/ou suplementar a aprendizagem”. 

P13 – “Torná-lo preparado para a vida, autonomia, socialização. Dar suporte 

para sua aprendizagem escolar”. 
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Contudo, as respostas em relação à função da Classe Comum, associam-se com 

a função em fundamentar a democracia e difundir e incrementar o conhecimento e a 

cultura em geral,  

P1 – “A classe comum deve trabalhar os conceitos necessários à fase de 

escolarização, envolvendo e adequando a todos os alunos”. 

P8 – “A sala comum deve favorecer o aprendizado dos conteúdos”. 

P12 – “A função da classe é o ensino do currículo escolar, das disciplinas 

escolares”. 

P13 – “Classe comum: Fazê-lo apropriar-se de conhecimentos, conflitos, 

alfabetizá-lo”. 

À frente dessa função em fundamentar a democracia e difundir e incrementar o 

conhecimento e a cultura em geral encontram-se os professores, que na visão de 

Gaultier e Melouki (2004) assumem-se como herdeiros, críticos e intérpretes da função 

escolar e social. Como herdeiro não apenas de uma cultura primária advinda do seu 

meio social e familiar, mas sim, como herdeiro das próprias aprendizagens e formação 

“o papel do mestre é tornar o aluno – o aprendiz de hoje, o cidadão de amanhã – 

consciente de sua herança” deste modo,  

É auxiliando o aluno a situar os conhecimentos, objetos culturais e modos 

de vida em seu contexto social e histórico que o mestre contribui para a 

formação cultural do aluno e para ajudá-lo a tomar consciência dos pontos 

de junção e de ruptura que marcam a história humana (GAULTIER E 

MELOUKI, 2004, p. 557). 

 

Como critico o mestre precisa conhecer aquilo que herdou, é necessário que ele 

conheça “os modos de construção do saber, dar ao saber seu peso relativo como 

apreensão provisória do mundo, apreensão limitada, passageira e substituível, mas não 

menos essencial como ferramenta para reunir os elementos descontínuos e situar-se no 

mundo.” (GAULTIER E MELOUKI, 2004, p. 558). 

O encontro constante “com cada discurso, cada gesto, cada maneira de funcionar 

e de estar com os alunos” exige a “decodificação, leitura, compreensão, explicação (de 

textos, de situações, de intenções e de sentimentos de outrem, DO OUTRO”, visto que, 

sem interpretação, “nem os conhecimentos a serem ensinados, nem as regras de 

conduta, nem as formas de pensar e de ser de hoje e de antigamente podem ser 

compreendidas” (GAULTIER E MELOUKI, 2004, p. 558). Dessa forma, o professor é 

um constante interprete da cultura, herdeiro e critico dela. 
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Observa-se que as relações estabelecidas nas respostas seguem os preceitos 

contidos no art. 13 da Resolução nº 04/2009, a qual atribui ao professor do AEE a 

função de “identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de 

acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos público 

alvo da Educação Especial” (BRASIL, 2009, p. 03) enquanto, ao professor da Classe 

Comum, compete o ensino das áreas do conhecimento, da alfabetização. Nesse caso, a 

SRM parece desconectada dos processos de escolarização, de aprendizagem e de 

alfabetização, de interpretação do mundo e do outro. Seu foco de atenção na escola está 

dirigido para processos individuais atendendo a necessidades específicas de alunos e 

organizando recursos adaptados para tal.  

Tal polaridade pode ser observada nas falas das participantes quando 

questionadas sobre a relação do currículo da SRM e da Classe Comum, tal como, da 

responsabilidade em alfabetizar.  

Para elas, não há relação entre os currículos visto que, “A SRM trabalha com as 

dificuldades de cada aluno e as classes comuns têm os conteúdos a serem trabalhados 

com todos os alunos (P13)”. E acrescentam que essa união ainda não é possível, pois, 

“alguns professores dizem não ter preparo (P5)”.  

E quanto à alfabetização, mesmo que reconheçam timidamente a SRM como 

espaço de e para aprendizagem, “A responsabilidade quando ele vai para a escola é do 

professor da sala. Nós auxiliamos a aprendizagem com jogos que levam a alfabetização 

muitas vezes (P14)” o entendimento preponderante é que a responsabilidade de 

alfabetizar é do professor da Classe Comum, 

P3 – “Da professora da classe regular ou do apoio pedagógico” 

P10 – “A responsabilidade de alfabetizar o aluno é do professor de ensino 

regular”. 

P11 – “A responsabilidade é do Ensino Regular. O aluno é da Escola”. 

P12 – “Dos professores da classe comum”. 

Esta polaridade de ações e responsabilidades nos faz questionar se realmente as 

movimentações criadas para estreitar a conexão entre Educação Especial e Classe 

Comum tem de fato se operacionalizado na prática, pois, as falas denotam falta de 

articulação entre elas, é como se ambas não integrassem “uma mesma educação geral, 

uma vez que tanto o professor do ensino comum como o do ensino especial limitam-se a 

trabalhar nas suas respectivas áreas, sem partilhar ações pedagógicas” (ARTIOLI, 2006, 

p.104). 
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Mas não se pode ignorar que a política de Educação Especial, por sua vez, tem 

induzido ou reforçado essa concepção de polarização de funções. O documento da 

política não somente evidencia essa distinção, como, ao definir o papel do AEE, acentua 

sua função de suplementação definindo-lhe atribuições e atividades de maneira 

genérica. 

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 da área. Essa formação possibilita a 

sua atuação no atendimento educacional especializado e deve aprofundar o 

caráter interativo e interdisciplinar da atuação nas salas comuns do ensino 

regular, nas salas de recursos, nos centros de atendimento educacional 

especializado, nos núcleos de acessibilidade das instituições de educação 

superior, nas classes hospitalares e nos ambientes domiciliares, para a 

oferta dos serviços e recursos de educação especial. 

Esta formação deve contemplar conhecimentos de gestão de sistema 

educacional inclusivo, tendo em vista o desenvolvimento de projetos em 

parceria com outras áreas, visando à acessibilidade arquitetônica, os 

atendimentos de saúde, a promoção de ações de assistência social, trabalho 

e justiça. (BRASIL, 2008, p. 10). 

 

Diante disso, Mendes (2011) comenta que, “ao especificar os profissionais do 

AEE, aparecem referências a “profissionais” com conhecimentos de populações 

especificas e de técnicas especificas e paraprofissionais, enquanto que não há 

referências às funções docentes propriamente ditas” e ao referenciar o papel do docente 

comenta que o documento não deixa “claro o papel do professor especializado a não ser 

pela especificação de que ele não deve fazer o que o professor do ensino comum 

supostamente já faz” (MENDES, 2011, p. 138).  

No “Documento Orientador do Programa Implantação de Salas de Recursos 

Multifuncionais” destacam-se algumas das atribuições do professor dessas salas, nas 

quais se evidenciam os procedimentos especializados e, genericamente, o 

desenvolvimento de atividades de desenvolvimento das habilidades mentais superiores. 

Neste sentido entre as atribuições desse profissional estão: 

Organização de estratégias pedagógicas e identificação e produção de 

recursos acessíveis; • Ensino e desenvolvimento das atividades próprias do 

AEE, tais como: Libras, Braille, orientação e mobilidade, Língua Portuguesa 

para alunos surdos; informática acessível; Comunicação Alternativa e 

Aumentativa - CAA, atividades de desenvolvimento das habilidades mentais 

superiores e atividades de enriquecimento curricular. (BRASIL, 2010, p.9). 

 

 Trabalhar com as funções psicológicas superiores é por certo uma importante 

função da SRM, porque é importante em qualquer processo de escolarização. Logo essa 

é função da escola, independente do lugar em que o aluno estiver. O problema aqui se 

refere ao fato de situa-las como especificidade da Educação Especial, e mais que isso, se 
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refere ao fato de considerar que é possível trabalha-las destituídas de conteúdos, de 

conhecimentos e conceitos que subsidiam seu desenvolvimento.  

O que se observa desse impasse é uma histórica e permanente atribuição de um 

lugar no limbo para a EE, uma possibilidade de se instalar um vazio, um não lugar, uma 

não função, um espontaneísmo, uma individualização do ensino. Parece tratar-se aqui de 

uma inclusão às avessas. 

O não ter tempo para colaborar é uma questão pertinente, pois, articular, orientar 

e estabelecer são verbos conhecidos pelos professores do AEE, pois estes, fazem parte 

de algumas das suas atribuições: 

V – estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de 

estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade; 

VI – orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de 

acessibilidade utilizados pelo aluno;  
VIII – estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, 

visando à disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de 

acessibilidade e das estratégias que promovem a participação dos alunos 

nas atividades escolares. (BRASIL, 2009, p. 03). 
 

Atribuições estas, que têm em sua finalidade aproximar as frentes de trabalho e 

afastar o sentimento de “combatente solitário” (PERRENOUD, 2001) que tem 

acompanhado tanto os professores do AEE quanto os da Classe Comum. Aproximar as 

frentes de trabalhos significa desenvolver um ensino colaborativo. Nas falas de 

Machado e Almeida (2010) este modelo de trabalho tem por “objetivo [...] criar opções 

para aprender e prover apoio a todos os estudantes na sala de aula de ensino regular, 

combinando as habilidades do professor comum e do professor especialista” 

(MACHADO & ALMEIDA, 2010, p. 344).  

Seguindo os preceitos contidos na legislação Nacional, a proposta Curricular do 

Município prevê que, 

os professores das Salas de Recursos Multifuncionais atuam de forma 

colaborativa com o professor regente para a definição de estratégias 

pedagógicas que favoreçam o aceso do aluno ao currículo e a sua 

interação no grupo, entre outras ações que promovam a inclusão escolar 

do aluno (BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2012, p. 97). 

 

A Educação Especial conta também com a atuação da Psicologia e da 

Fonoaudiologia Educacional que tem por objetivo, “[...] realizar avaliações, 

monitoramentos e encaminhamentos, estudo de caso, palestras, e orientações a toda 

comunidade escolar” auxiliando também, “na orientação pedagógica, na elaboração de 

mecanismos de avaliação do processo ensino-aprendizagem” (BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 

2012, p. 97).  
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Mas, como os professores do AEE se organizam para atender os alunos, orientar 

os professores e as famílias, estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais e 

estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum? 

Quando questionadas se o trabalho na SRM permite algum tipo de atuação fora 

de sala com os professores da classe comum e com as famílias, tal como, se há 

intercâmbio com outros profissionais que atuam com o aluno, algumas consideraram 

que essa prática ainda não é possível ou que poderia ser melhor, 

P1 – “Não”, pois, “se tivéssemos um tempo maior seria mais produtivo”. 

P5 – “Ainda não, por falta de abertura de alguns professores”. 

P6 – “Ainda não”. 

P7 – “Muito pouco, poderia ser melhor”. 

Entretanto, a maioria das entrevistadas considerou ser possível ter contato com 

os professores da classe comum e com as famílias e, comentaram que esses contatos são 

feitos através de orientações, reuniões,  

P2 – “Sim, através de orientações”. 

P4 – “Sim, através de diálogos, conversas”. 

P9 – “Sim, orientação, reunião e troca de ideias, muito importante para o aluno 

em foco”. 

P10 – “Sim. Existe uma troca constante com a psicóloga, fonos, professores de 

sala de aula, participação nos conselhos de classe, parceria com a família e os 

atendimentos externos como passeios, visitas” e ressalta que com a psicóloga, 

fonoaudióloga, o intercambio “é feito através de encaminhamentos”. 

P11 – “Sim. Constantemente é solicitada a presença dos familiares, são feitos 

repasses com os professores e o aluno é orientado quanto a seu acompanhamento em 

classe regular”. 

P12 – “Sim, através de conversas, reuniões, trocas”. 

Entre algumas professoras que consideram não haver possibilidades e outras que 

sim, entendem que há essa possibilidade por meio de trocas, diálogos, conversas, por 

meio de encaminhamentos formais e mediados por profissionais da área da saúde. 

Constata-se que as possibilidades de troca ou não existem ou na maioria dos casos 

centram-se na individualização, na iniciativa e no perfil de cada professor.  
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Ball, Maguire; Braun
10

 (2012, p.69) consideram que de fato os professores estão 

diferentemente posicionados em relação à política. Primeiro porque eles estão em 

diferentes momentos de suas carreiras, com repertórios e experiências acumuladas. Eles 

tem ainda diferentes valores e tipos de responsabilidades, diferentes aspirações e 

competências. “Algumas pessoas avançam, outras estão desgastadas ou marcam passo; 

experiência pode produzir possibilidades e limites para sua realização. [...]. Claramente, 

discursos e suas tecnologias, e interpretações autoritárias não operam uniformemente 

em torno da escola, professores são submetidos diferentemente e agem diferentemente”.  

De momentos reservados pelo professor do AEE, 

P3 – “Sim, tenho um dia na semana para atender pais e professores. Com os 

professores, discutimos atividades diferenciadas e postura em sala de aula e com pais 

tiramos dúvidas quando necessário”. E com outros profissionais que atuam com o 

aluno “faço nos dias que temos mais disponibilidade, ou quando houver necessidade”. 

P13 – “Sim, é só haver uma prévia programação”, pois, “todas as sextas-feiras, 

nos dois últimos horários temos nossa hora para sentarmos, conversarmos e preparar 

atividades”. 

E, por meio de atividades extraclasses, 

P8 – “Sim. Os professores tentam acompanhar as atividades extraclasses” e 

com os demais profissionais “sempre há trocas de experiências com as ONG´s locais, 

como a AMA, AFADEF, Amor pra Down”. 

P14 – “Sim. Nas atividades extraclasses como filme, gincana do estudante, 

passeio e o dia da família na escola”. 

P15 - “Sim, dinâmicas, encontros para discutir sobre as dificuldades 

encontradas em sala ou em vida familiar”, uma vez que “sempre estamos em contato 

com professoras de sala, APAES, fisioterapeutas, instituições que o aluno também 

frequenta”, todavia, lembra que “o que apenas atrapalha, é não ter tempo suficiente 

para confeccionar materiais, separar recursos devidos aos atendimentos em sala de 

aula e outros profissionais não respeitam esse tempo”. 

Estudos realizados nacionalmente (ZANATTA, 2004; CAPELLINI; 

MENDES2007; MENDES; ALMEIDA; TOYODA, 2011; MACHADO; ALMEIDA, 

2010) tem qualificado a prática do ensino colaborativo como instrumento positivo para 

                                                           
10

 Some people advance, others are worn down, or tread water; experience can produce possibilities for 

and limits to fulfillment.  [..]. Clearly, discourses and their technologies, and authoritative interpretations 

do not operate uniformly across schools, teachers are subjected differently and act differently. 
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o crescimento profissional e a motivação no ensinar, se este, não for bem planejado, 

seus benefícios tornam-se às avessas. 

Dessa forma, é preciso cuidar do tempo, visto que, é possível perceber nas falas 

que a escassez e o não respeito ao tempo que se tem para confeccionar os materiais são 

um empecilho para a real efetivação do trabalho colaborativo. Além do cuidado com a 

distribuição e respeito ao tempo, é necessário olhar com atenção para o que tem sido 

verdadeiramente trocado nas reuniões e nos conselhos de classes. Examinar se estes 

momentos estão sendo usados de fato para refletir sobre valores reais, sobre aquilo que 

fazem e como fazem ou se apenas estão sendo encarados como um dever ser cumprido. 

 

3.3. – INDIVIDUALIZAÇÃO DO ENSINO: o foco no aluno e nas habilidades 

No subitem posterior, abordamos a escolarização das crianças com deficiências, 

transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação considerando 

as ações e responsabilidades da Educação Especial e da Classe Comum de ensino, bem 

como, a parceria dessas na promoção por uma escolarização significativa. Agora, 

abordaremos como é organizado e planejado o AEE desenvolvido na SRM.  

De acordo com a Proposta Curricular do Município o AEE é planejado e 

organizado para oferecer,  

suporte à escolarização, propondo objetivos e metas e procedimentos 

educacionais específicos como: Libras, Braille, orientação e mobilidade, 

Língua Portuguesa para alunos surdos, informática acessível, 

Comunicação Alternativa e Aumentativa – CAA e atividades de 

enriquecimento curricular (BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2012, p. 96). 

 

Dessa forma, as professoras descreveram os objetivos do atendimento, o tipo de 

atividades desenvolvidas e os materiais utilizados por elas na SRM, bem como, a 

organização do tempo. Tais descrições estão representadas na Figura 11. 

 

  Figura 11: Organização e Planejamento do AEE. 
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    Fonte: Sistematização da autora com base nos dados coletados (2012). 

 

 As descrições acima nos permitem perceber que as professoras utilizam dos 

conteúdos e dos recursos disponibilizados no AEE, a maioria direcionados para 

acessibilidades a recursos adaptados e desenvolvimento de habilidades. Segundo Ropoli 

(2010) são conteúdos do AEE a:  

“Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e LIBRAS tátil; Alfabeto digital; 

Tadoma; Língua Portuguesa na modalidade escrita; Sistema Braille; 

Orientação e mobilidade; Informática acessível; Sorobã (ábaco); 

Estimulação visual; Comunicação alternativa e aumentativa - CAA; 

Desenvolvimento de processos educativos que favoreçam a atividade 

cognitiva”. (ROPOLI, 2010, p. 27) 

 E os recursos são os, 

“Materiais didáticos e pedagógicos acessíveis (livros, desenhos, mapas, 

gráficos e jogos táteis, em LIBRAS, em Braille, em caracter ampliado, com 

contraste visual, imagéticos, digitais, entre outros); Tecnologias de 

informação e de comunicação (TICS) acessíveis (mouses e acionadores, 

teclados com colméias, sintetizadores de voz, linha Braille, entre outros); e 

Recursos ópticos; pranchas de CAA, engrossadores de lápis, ponteira de 

cabeça, plano inclinado, tesouras acessíveis, quadro magnético com letras 

imantadas, entre outros”. (ROPOLI, 2010, p. 27) 

No que diz respeito à organização da agenda nas SRM, as professoras 

descreveram demandas semelhantes, deste modo, diariamente elas chegam a atender de 

5 a 12 alunos, semanalmente a demanda é de 18 a 130 e mensalmente de 8 a 240 alunos. 
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Em relação à duração do atendimento, elas descreveram um atendimento individual de 

45 minutos à 1 hora e em grupos atendimentos de 1 hora. 

Cabe aqui problematizar se o atendimento individualizado e seccionado de fato 

tem contribuído para a aprendizagem desse aluno, será que a impossibilidade desses 

alunos em interagirem entre si não colabora para uma segregação, será que esse não 

interagir não está inviabilizando as chances de eles construírem grupos, de se ajudarem 

mutuamente e de aprender juntos. Será que esse formato não se assemelha ao formato 

do atendimento clinico que tem outro propósito e se sua configuração não contribui para 

cristalizar o fosso existente entre a educação e a educação especial.  

 Questionadas se consideravam esse tempo disponível suficiente para 

trabalhar com os alunos, grande parte considerou que sim, esse tempo é suficiente, e 

justificaram dizendo que além desse tempo os alunos se desconcentram.  

 P3 – “Por dia sim, pois mais de 45 minutos acaba perdendo o foco”. 

 P6 – “Sim, para não cansar o aluno que já vem dos horários de aula 

normal”.   

 P8 – “Sim. Pois com esse tempo é possível desenvolver todas as atividades 

propostas sem cansar o aluno e mantendo seu interesse”. 

 P10 – “Sim. Na nossa clientela esse tempo é suficiente, pois mais tempo 

nossos alunos não se concentram”. 

 P13 – “Sim, pois nossos alunos não conseguem estar atentos e atuantes por 

grande espaço de tempo”. 

 Conquanto, para algumas professoras esse tempo não tem sido suficiente. 

 P2 – “Para alguns casos é necessário mais tempo, porém a demanda não 

permite”. 

 P9 – “Algumas vezes é necessário um pouco mais para favorecer nos 

conceitos desenvolvidos”. 

 P15 – “Depende, alguns alunos dependendo da deficiência necessitam mais 

tempo”. 

 Para colocar e alcançar os objetivos almejados com os alunos do AEE é 

necessário planejar esse atendimento. As professoras responderam que planejam esse 

atendimento semanalmente e que o mesmo, é programado para responder às 

necessidades e desenvolver as habilidades dos alunos. 
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 P1 – “Planejado semanalmente, cada atendimento é programado para 

desenvolver a necessidade específica de cada aluno, buscando sempre avançar no 

desenvolvimento intelectual, pessoal e social”. 

 P2 – “De forma que atenda melhor a necessidade do aluno, para um melhor 

desenvolvimento”. 

 P7 – “O planejamento é individual levando em conta a necessidade e 

dificuldade do aluno”. 

 P12 – “De acordo com as peculiaridades de cada aluno, com as 

potencialidades e habilidades do aluno”. 

 Informaram ainda que o planejamento parte do plano de ações e dos estudos 

de caso realizado para cada aluno. 

 P10 – “Através do plano de ação e dos estudos de caso de cada aluno” 

 P11 – “Temos um plano de ação por aluno e a partir do mesmo planejamos 

as atividades levando em conta os conteúdos de sala de aula e o que o aluno necessita 

desenvolver”.  

 P15 – “Através de pesquisas baseadas nas dificuldades de cada aluno, 

internet, livros, etc...”. 

 Relativo ao planejar o Atendimento baseado nas necessidades de cada aluno, 

considerando que alunos com a mesma deficiência podem necessitar de recursos 

diferentes, Ropoli (2010), contribui ao dizer que, “[...] o primeiro passo para se planejar 

o Atendimento não é saber as causas, diagnósticos, prognóstico da suposta deficiência 

do aluno. Antes da deficiência, vem a pessoa, o aluno, com sua história de vida, sua 

individualidade, seus desejos e diferenças” (ROPOLI, 2010, p. 22). 

 A Resolução CNE/CEB Nº 4/2009 a qual institui as Diretrizes Operacionais 

para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, em seu Art. 9º 

marca que tal planejamento, enquanto competência do professor atuante na SRM ou 

centros de AEE precisa ser compartilhado e discutido sempre “em articulação com os 

demais professores do ensino regular, com a participação das famílias e em interface 

com os demais serviços setoriais da saúde, da assistência social, entre outros necessários 

ao atendimento” (BRASIL, 2009, p.2). Com base nessa orientação e com base nas falas 

das professoras que denotam um planejamento realizado sem essa parceria, sem o 

compartilhar ou pensar esse ensino com a escola, há que discutirmos quais tem sido as 

possibilidades de troca e discussão na escola? Quais são as práticas existentes nesse 

espaço em termos de discussão e trabalho coletivo? 
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 É preciso atentar também para a questão de que se a SRM está orientada para 

o trabalho individual, para o foco no aluno e para o atendimento em sessões como 

estabelece o Documento Orientador do Programa Implantação de Salas de Recursos 

Multifuncionais ao dizer que, o plano do AEE contempla a “identificação das 

habilidades e necessidades educacionais específicas do aluno” o “planejamento das 

atividades a serem realizada avaliação do desenvolvimento e acompanhamento” desses 

do mesmo que a “oferta de forma individual ou em pequenos grupos, periodicidade e 

carga horária” (BRASIL, 2010, p. 24) é importante problematizar quais as condições 

que existiriam de fato para o planejamento coletivo ou compartilhado? 

 Em meio ao que foi abordado no capitulo ora desenvolvido, é possível 

compilar informações quanto à compreensão que as professoras têm da função da 

escolarização, para elas a escolarização tem como função fundamentar a democracia, 

estimular o desenvolvimento da personalidade do sujeito, difundir e incrementar o 

conhecimento e a cultura em geral e inserir o sujeito no mundo. 

 No entanto, ao serem questionadas da função do AEE e da Classe Comum de 

ensino, deixam claro que a função do AEE é trabalhar as especificidades dos alunos, 

enquanto que, a Classe comum tem por função, trabalhar as áreas do conhecimento. A 

concepção de escolarização como possibilidade de liberdade e autonomia efetivamente 

não se realiza, pois enquanto um atendimento individualiza e privilegia habilidades o 

outro trabalha áreas do conhecimento de maneira genérica, na maioria das vezes sem 

considerar as particularidades.   

  Para além das funções, as professoras consideraram que os currículos não 

possuem nenhuma relação, e mesmo reconhecendo a SRM como espaço possível para 

alfabetização, avaliaram que o processo de alfabetização é responsabilidade dos 

professores da sala regular.   

 Constituindo parte integrante do Projeto Político Pedagógico - PPP da escola 

o qual prevê ações de acompanhamento e articulação entre “o trabalho do professor do 

AEE e os professores das salas comuns, ações de monitoramento da produção de 

materiais didáticos especializados, bem como recursos necessários para a confecção 

destes” (ROPOLI, 2010, p.21) assim como a Sala Regular a SRM, lócus preferencial do 

AEE também é parte da escola.  

Sendo assim, cabe questionar porque a alfabetização, que requer o 

desenvolvimento de conceitos de linguagem, de número, de representação psicológica 

de primeira e segunda ordem - funções psicológicas superiores – não são trabalhadas na 
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Sala de Recurso Multifuncional ou não são responsabilidades dos dois professores, em 

diferentes espaços da escola? Essa posição, no entanto, não é exclusividade das 

professoras entrevistadas. Ela representa não somente um antigo posicionamento e 

embate existente no campo da Educação Especial como também um modo de interpretar 

e traduzir as diretrizes da política que em nome da inclusão contraditoriamente 

delimitam e aprofundam as fronteiras entre o ensino regular e o especial. 
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CAPITULO IV 

AVALIAÇÃO DO ESTUDANTE PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO 

ESPECIAL. 

 

A prática de avaliar tem adquirido no passar dos tempos diferentes conotações 

de cunho filosófico, politico, técnico e pedagógico, oque significa dizer que, “a 

avaliação não existe por si, mas para a atividade a qual serve” (LUCKESI, 2011, p. 18). 

 Avaliar abrange coletar dados para que a partir das suas análises se possam 

adotar posições quanto às medidas que serão ou não adotadas. Quando o assunto são os 

alunos Público Alvo da Educação Especial a avaliação adquire dois fitos distintos: 

identificar e planejar o ensino. Quanto ao identificar e planejar, as Diretrizes Nacionais 

para a Educação Especial na Educação Básica (2001) assegura que, 

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). 

 

Ainda, essa mesma Diretriz, recomenda que as escolas e, os sistemas de ensino 

estabeleçam “parecerias com instituições de ensino superior para a realização de 

pesquisas e estudos de casos relativos ao processo de ensino e aprendizagem de alunos 

Público Alvo da Educação Especial, visando o aperfeiçoamento desse processo 

educativo” (BRASIL, 2001, p.46). 

O documento Saberes e práticas da inclusão: Avaliação para a identificação 

das necessidades educacionais especiais (2006) sugere que o nível de desenvolvimento 

do aluno seja avaliado, na escola, nos aspectos referentes às suas características 

funcionais que “dizem respeito às habilidades básicas que permitem, de modo mais ou 

menos eficaz, que o aluno enfrente as demandas das diferentes etapas do fluxo da 

educação básica” e às competências curriculares que “referem-se ao aprendizado e à 

utilização dos conteúdos das diferentes áreas de conhecimento que compõem os 

currículos brasileiros do ensino fundamental” (BRASIL, 2006, p.62 - 70). 

Prescreve ainda que, 

Sob a forma de diário de classe, relatórios, fichas ou similares, contendo 

indicadores, os avaliadores registram suas observações para analisá-las 
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em equipe da qual os professores devem fazer parte, sempre. Quanto aos 

procedimentos de avaliação, pode-se considerar a observação como a 

mais recomendada para a coleta de informações e de análise dos dados do 

contexto educacional escolar (BRASIL, 2006, p.40). 

Apesar dos preceitos contidos nas diretrizes e nos documentos nacionais 

objetivarem a viabilização para a identificação e o planejamento do ensino, a literatura 

tem apontado que na prática, tais preceitos, têm tomado rumos inversos, assumindo na 

prática serem complexos e cheios de barreiras.  

Nesse sentido, em sua dissertação de mestrado, TANNÚS-VALADÃO (2010) 

comenta que tanto a legislação educacional quanto os documentos normativos do 

Ministério da Educação que abarcam a questão da avaliação dos alunos Público Alvo da 

Educação Especial, não possuem “normas claras sobre como deve ser realizada a 

avaliação dos alunos com NEEs” e acrescenta que os preceitos contidos “são 

completamente omissos sobre como deve ser realizado o planejamento educacional 

individualizado” (TANNÚS-VALADÃO, 2010, p. 26 -27). 

É nesse contexto que se inserem as complexidades e as barreiras encontradas na 

prática pelas professoras na avaliação do aluno Público Alvo da Educação Especial. 

VELTRONE (2011) ao descrever o processo de avaliação para identificação dos alunos 

com deficiência intelectual no Estado de São Paulo avalia que, em geral, há uma 

contradição na fala dos profissionais e que estes continuam enfrentando o desafio de 

lidar com uma condição não mensurável, que requer julgamento de valor e exige 

formação, e observa que os dados levantados levam à necessidade de definir padrões 

mínimos de avaliação que não tornem o processo subjetivo e arbitrário. 

Nessa linha outros estudos também apontam para essa questão, trazendo as 

angustias, os impasses, as dúvidas pelas quais passam os professores frente à 

responsabilidade em vincular um aluno a uma categoria a partir da ação pedagógica 

(BRIDI, 2012), as dificuldades em elaborar instrumentos para uma avaliação da 

aprendizagem capaz de contribuir para o crescimento e a autonomia desses alunos 

(FERNANDES E VIANA, 2009) e a dificuldade de transpor de uma avaliação 

diagnóstica por especialistas para uma avaliação pedagógica das condições de ensino-

aprendizagem (JESUS, 2004). 

Essa ultima questão parece central no debate e remete novamente ao lugar e 

papel do AEE e do professor de SRM. Se a política sublinha o papel suplementar ao 

processo de escolarização e delineia um rol de atribuições direcionadas para o 

desenvolvimento de habilidades e o uso de recursos especializados, como se realiza a 
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transposição de uma avaliação clinica ou diagnóstica para uma avaliação das condições 

de ensino-aprendizagem? Como se faz isso sem considerar os processos de 

escolarização?  

Ante ao que foi apontado, este capitulo (Figura 12) objetiva saber das 

professoras participantes como vêm sendo avaliados e identificados os alunos Público 

Alvo da Educação Especial? Quais são as definições e os critérios adotados por elas 

para identificá-los? Como é a avaliação para planejar os apoios que esses alunos 

precisam? 

Figura 12 – Categorias e Subcategorias de análise – Avaliação do estudante 

Público Alvo da Educação Especial. 

 

     Fonte: Sistematização da autora com base nos dados coletados (2012). 

Assim como no capitulo anterior, as siglas agora, aqui utilizadas para denominar 

as professoras, recebem diferente ordem, portanto, não obedecem às siglas utilizadas no 

capitulo “Organização do ensino nas SRM e nas classes comuns de ensino”, uma vez 

que, nesta categoria as discussões ocorreram em subgrupos divididos por escola. 

4.1 AVALIAÇÃO DO ALUNO: Centralidade na clínica. 

 Como vimos nos estudos descritos acima, muitos professores têm 

compartilhado de angustias, dúvidas e impasses na hora de avaliar se o aluno tem ou 

não indicação para o AEE, esses sentimentos são causados – como mostram também 
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estudos – por uma imprecisão nas diretrizes a serem seguidas, mas, para além disso, é 

importante considerarmos a  questão abordada por Luckesi (2011) do aprender a avaliar. 

Para o autor, a habilidade de examinar é herança da nossa prática pessoal como 

educandos, e que hoje, na função de educadores repetimos com nossos alunos o que 

aconteceu conosco, sem fazermos o exercício de nos questionar se o que estamos 

reproduzindo é ou não adequado.  

Dessa forma, para aprender a avaliar é preciso passar da compreensão teórica 

para a compreensão da prática vivenciada no cotidiano, pois, “não basta gostar da 

literatura e das conversas sobre avaliação. É preciso decidir investir cotidianamente 

nessa atividade” (LUCKESI, 2011, p. 30). 

Tomando por base tal tessitura, buscamos compreender como as professoras em 

questão têm realizado a avaliação e a identificação do estudante Público Alvo da 

Educação Especial. 

Quanto à questão por quem é feito o encaminhamento inicial do estudante para a 

avaliação relacionada ao atendimento, se pelos pais, professores (da sala regular ou 

especialista), direção ou por outro profissional, as professoras responderam que, 

Grupo 1- “Primeiro o professor de sala suspeita o problema do aluno e repassa 

o aluno para a psicóloga na escola que tem esse profissional, quando não tem o 

psicólogo na escola, o aluno é encaminhado diretamente para o professor de 

apoio. A psicóloga chama a família e, faz uma anamnese e faz os 

encaminhamentos necessários para os pediatras, neurologistas, 

fonoaudiólogos”. 

Contudo, afirmam que no geral, todas as escolas possuem uma equipe para 

avaliar os estudantes. Essa equipe é composta por fonoaudióloga e psicóloga, “Em todas 

as escolas tem a fonoaudióloga e a psicóloga. (Grupo 1)”. 

E acrescentam que são estes profissionais (pediatras, neurologistas) que definem 

se o aluno tem ou não indicação para frequentar o AEE. 

Grupo 1- “Quem define é o neurologista ou o psiquiatra, porque o aluno, já vem 

com o laudo. Sem o laudo médico da deficiência o aluno não será atendido”.  

A fala das professoras relativa à questão por quem é feito o encaminhamento 

inicial até a definição do laudo médico diagnóstico, nos reporta a um tema que já vem 

sendo discutido e não é dos dias de hoje e que por sinal, é titulo de um dos artigos 

escritos pelas pesquisadoras Collares e Moyéses, que desde 1980 assinalam para essa 

questão: A transformação do espaço pedagógico em espaço clínico.  
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Com a união dos psicólogos, fonoaudiólogos, enfermeiros, psicopedagogos aos 

médicos em sua prática biologizante, o termo medicalização deu lugar a patologização. 

Os espaços de atuação do psicólogo igualmente como a do fonoaudiólogo na 

instituição escolar compõem ainda um ponto para reflexão. Martinez (2010) qualifica a 

função do psicólogo na mesma perspectiva como Luzardo e Nems (2006) qualificam a 

funcionalidade da fonoaudiologia.  

Para eles a função do psicólogo na escola é utilizar “os conhecimentos 

produzidos sobre o funcionamento psicológico humano para colaborar com os 

processos de aprendizagem e desenvolvimento que têm lugar no contexto escolar” 

(MARTINZEZ, 2010, p.42) à medida que, o fonoaudiólogo na escola, tem a função de 

“não somente detectar as alterações da linguagem oral e escrita, mas sim, dar 

possibilidades para a otimização do desenvolvimento” (LUZARDO;NEMS, 2006 p. 

289). 

Em contrapartida, a literatura tem indicado que essas funcionalidades não são as 

que legalmente representam esses profissionais. Assim, como Martinez (2010), Andaló 

(1984) afirma que, a psicologia educacional está vinculada “com a área de saúde 

mental”, deste modo, “o papel do psicólogo escolar seria então o daquele profissional 

que tem por função tratar estes alunos-problema e devolvê-los à sala de aula "bem 

ajustados"”. (ANDALÓ, 1984, p. 43). 

Os autores Küester e Casteleins (2001), enfatizam que este aspecto também vem 

sendo observado na área da fonoaudiologia “resultando em inclinar-se no sentido da 

avaliação e da terapia fonoaudiológica que objetivam normatizar as alterações da 

comunicação oral e escrita.” (KÜESTER e CASTELEINS, 2001, p. 5). 

 Deste modo, a patologização concerne em transformar uma característica 

humana em doença. Tal prática já tem se tornado histórica em nossa sociedade, a qual 

responde aos momentos de grandes tensões sociais e econômicos com a sua 

patologização, convertendo os problemas sociais em problemas médicos, sendo esse 

processo respaldado por uma Ciência que se apresenta como“ [...] pura, neutra, objetiva, 

como se não fosse construída por homens concretos, inseridos em um sistema social 

estratificado em classes, com motivações contraditórias. Enfim, apresenta-se como 

Verdade Absoluta.” (COLLARES, 1994, p. 10). 

 Ao falar da verdade, Foucault (1979) nos lembra que cada sociedade possui seu 

próprio regime quanto ao que será compreendido e aceito como tal, quais serão os tipos 

de discursos, os mecanismos que serão adotados para distinguir a mentira da verdade, as 
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técnicas e os procedimentos para chegar até a ela e o estatuto daqueles que detém o 

encargo de dizer o que funcionará como verdade. 

E a verdade parece estar centrada na ideia de que o sistema social, o que inclui 

cada cidadão, não é responsável pela prática social da patologização a qual tem se 

tornado histórica na Educação Especial e, que se há um responsável nessa historia, esse 

responsável é o aluno. 

E aqui entra o professor, seja ele da sala regular ou da Sala de Recurso 

Multifuncional. Embora as professoras assegurem que “a relação dos profissionais da 

saúde com os profissionais da educação especial é tranquila e que há trocas de 

informações (Grupo1)”, ainda que estas sejam, como vimos no capitulo anterior, muito 

formais, é preciso observar que há um isolamento dos professores nesse processo. Logo, 

os professores, que deveriam ser também os responsáveis por analisar e resolver os 

problemas educacionais, parecem assumir uma “postura acrítica e permeável a tudo”, 

transformando-se “em mediadores, apenas triando e encaminhando as crianças para os 

especialistas da Saúde”. (COLLARES E MOYÉSES, 1994, p. 30) 

A “leitura patologizada e autorizada da educação” (HASHIGUTI, 2009, p50) 

causa uma sensação nos professores de terem tirado um peso das costas, porque além de 

transferir responsabilidades eles mudam o foco das preocupações do conjunto para o 

individual: o aluno. Dessa forma, “ao entregar o seu "aluno difícil" nas mãos de um 

profissional tido como mais habilitado que ele para lidar com a questão” o professor 

considera que “se exime da sua responsabilidade para com este aluno” (ANDALÓ, 

1984, p.45). 

Há que considerar, todavia, a outra face da moeda e outras possibilidades de 

compreender o papel de profissionais especializados na escola. Em países como Estados 

Unidos, diferentes profissionais, como psicólogos e fonoaudiólogos, atuam de forma 

colaborativa com “familiares, professores e outros profissionais no delineamento de 

intervenções preventivas” com vistas a melhorar “a qualidade de vida dos alunos, 

promovendo o aprendizado e o desenvolvimento deles no ambiente escolar” (SILVA E 

MENDES, 2012, p. 54) distanciando-se assim da máxima de que a sua participação nas 

escolas terá como função patologizar os problemas escolares.   

Ainda que esta forma colaborativa não integre nossa realidade brasileira, 

pesquisas nacionais têm sido desenvolvidas, com o objetivo de investigar os efeitos 

dessa prática, denominada “Consultoria Colaborativa Escolar” frente à inclusão dos 

alunos Público Alvo da Educação Especial. 
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Silva (2010) define a “Consultoria Colaborativa Escolar” como um processo no 

qual um consultor, que pode ser um psicólogo ou um fonoaudiólogo, “trabalha em uma 

relação igualitária e não hierárquica com um consultante”, que pode ser professores e 

pais, objetivando assim, somar forças para “tomar decisões e implementar intervenções 

que melhor atendam os interesses educacionais dos alunos” (SILVA, 2010, p. 13). 

A referida autora, em sua tese de Doutorado, avaliou os efeitos de um programa 

de intervenção preventiva, baseado no modelo da Consultoria Colaborativa Escolar e 

Suporte Comportamental Positivo, os resultados apontaram para uma diminuição 

significativa de comportamentos 

Partindo do princípio de que inúmeras vezes, alunos com Paralisia Cerebral são 

incluídos sem que haja condições mínimas para seu efetivo acesso e permanência na 

escola, Alpino (2008) investigou os efeitos da Consultoria Colaborativa Escolar 

promovida por fisioterapeuta junto às professoras de cinco alunos com Paralisia 

Cerebral. 

Os resultados assinalaram que a participação deste profissional juntamente com 

o terapeuta ocupacional, revelou-se de suma importância, dado que, a partir da sua 

participação é possível caracterizar efetivamente as necessidades de apoio ao 

atendimento educacional dos alunos com Paralisia Cerebral; Conhecer as condições de 

acessibilidade ao currículo bem como, ao espaço físico escolar; identificar as 

dificuldades dos educadores e planejar colaborativamente as ações e intervir no 

ambiente escolar. 

Retornando à participação do Psicólogo frente à inclusão escolar, Pereira (2009) 

avaliou a partir da análise das práticas educativas de professores do ensino regular com 

alunos surdos, as possibilidades do trabalho de consultoria colaborativa escolar do 

psicólogo no favorecimento do processo de inclusão escolar desses alunos. 

Os dados obtidos quanto à avaliação de desempenho acadêmico apontaram que 

há uma correlação entre problemas de comportamento e dificuldades de aprendizagem 

desses alunos, além de indicar que as práticas exercidas têm contribuído para o ensino 

da aritmética, no entanto, estas ainda não são suficientes para garantir a alfabetização. 

A pesquisadora acrescenta ainda que o sucesso da parceria foi devido ao 

voluntarismo das professoras, visto que, na falta da vontade mútua, houve resistência à 

interação e a relação entre professor-consultor não avançou até chegar à fase de 

colaboração. A autora acrescenta que essa reação é totalmente compreensível visto que, 

não se deve esperar uma relação totalmente harmoniosa, sem conflitos entre consultor e 
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professor, uma vez que, o conflito faz parte do processo e é nos embates que as 

mudanças ocorrem. 

Embora as pesquisas apontem resultados positivos quanto à prática da 

Consultoria Colaborativa Escolar frente à inclusão, as discussões sobre a patologização 

da educação, tão em voga na década de 1980 ainda são fortes, pois estas parecem se 

reconfigurar e se atualizar permeando os discursos no decorrer das décadas. Mas o que 

permanece em aberto são as não declaradas dificuldades de transpor de uma avaliação 

diagnóstica para uma avaliação pedagógica das condições de ensino-aprendizagem 

destes alunos.  

Dessa forma a avaliação do aluno “parece ainda se constituir numa das questões 

mais contraditórias no modelo educacional vigente e modelos que visam a ultrapassá-lo 

muitas vezes se pegam teimando em propostas nada inclusivas” e essa prática de 

avaliação contraditória implica que “alguns alunos, por razões diferentes, são colocados 

como protótipos do imaginário que povoa as representações dos profissionais da escola. 

Para “o bem” ou para “o mal”, são colocados no lugar de representantes de uma 

determinada “classe de sujeitos” (JESUS, 2004, p. 45 – 46). 

 

4.2 AVALIAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO: Foco no aluno. 

  Neste momento retomaremos a categoria da organização do trabalho, na qual as 

professoras ao narrarem os objetivos do atendimento, o tipo de atividades desenvolvidas 

e os materiais utilizados por elas na SRM, permitiram compreender o quão está presente 

na organização e no planejamento do AEE a individualização do ensino, o aluno como 

centro e o desenvolvimento das suas habilidades. 

Entretanto, ainda falta uma questão a ser respondida e por isso tomamos de volta 

o assunto. Por conseguinte, nos interessa compreender como as professoras realizam a 

avaliação para o planejamento, quais são os caminhos que elas traçam antes mesmo de 

traçarem os objetivos e os materiais por elas usados. 

Seguidamente dos preceitos constituídos nas Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica (2001), no Documento “Saberes e práticas da 

inclusão: Avaliação para a identificação das necessidades educacionais especiais” 

(2006) já levantados no inicio desse capitulo, há que mencionarmos a Nota Técnica do 

ano de 2010, intitulada de “Orientações para a Organização de Centro de Atendimento 

Educacional Especializado”, em seu corpo contém informações a respeito do AEE e 
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das Legislações que versam sobre a temática, incluindo esta, que requer como atribuição 

do professor do AEE  

Elaborar, executar e avaliar o Plano de AEE do aluno, contemplando: a 

identificação das habilidades e necessidades educacionais específicas dos 

alunos; a definição e a organização das estratégias, serviços e recursos 

pedagógicos e de acessibilidade; o tipo de atendimento conforme as 

necessidades educacionais específicas dos alunos; e o cronograma do 

atendimento e a carga horária, individual ou em pequenos grupos. 

(BRASIL, 2010, p.4). 

 

Pertinente ao contemplar a identificação das habilidades e necessidades 

educacionais especifica as professoras, quando questionadas se haveria alguma 

exigência de avaliação para o planejamento educacional de cada aluno individualmente 

as professoras responderam que para a avaliação elas utilizam a ficha de avaliação 

criterial.    

GRUPO2 – “Aqui no município, utilizamos as fichas de critérios avaliativos 

somente até o 3° ano do ensino fundamental, mas também, recebem nota de um 

a dez, com média seis. Já nos anos subsequentes quarto ao nono ano, os alunos 

são avaliados somente com notas de um a dez, com média sete”. 

E utilizam para tanto, o estudo de caso proposto pela Proposta e pela Resolução 

de avaliação aprovada em 2011 na qual aponta em seu Art.29 que,  

Será realizado diagnóstico inicial do aluno/a, público alvo da educação 

especial, através de um estudo de caso para auxiliar a flexibilização 

curricular. 

§ 1º - O estudo de caso será realizado no início do ano letivo ou logo após a 

matrícula, no caso de alunos/as novos. 

§ 3º - No estudo de caso serão consideradas as especificidades de cada 

deficiência a fim de direcionar a flexibilização de conteúdos e atividades 

avaliativas a serem realizadas durante os trimestres. (BALNEÁRIO 

CAMBORIÚ, 2011, p. 8) 

 

Também solicitamos às professoras que comentassem sobre o Plano de 

Desenvolvimento Individual, 

GRUPO2 – “O Plano de Desenvolvimento Individual foi aderido pelo 

Departamento de Educação Especial para ser utilizado pelos profissionais de 

Apoio pedagógico especial, no intuito de auxiliar o professor de sala de aula e o 

Atendimento AEE a traçar as metas necessárias para o melhor desenvolvimento 

educacional do público-alvo da Educação Especial. Este é realizado juntamente 

com a equipe técnica disponível nas escolas (professor de sala, professor de 

educação especial, supervisor, orientador, psicólogo e fonoaudiólogo). Não é 

um documento estadual, mas é uma ferramenta utilizada por nosso 

Departamento”. 
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 Para alcançar um melhor entendimento das informações contidas nas falas 

recorreu-se aos documentos referenciados por elas na utilização da avaliação para o 

planejamento: a Ficha Criterial (ANEXO II) e o Plano de Desenvolvimento Individual – 

PDI (ANEXO III) e a partir da análise desses documentos cedidos pelo Departamento 

de Educação Especial do Município foi possível compilar as informações compostas na 

Figura 13.  
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Figura 13 – Avaliações realizadas na Sala Regular e nas SRM. 

 

Fonte: Sistematização da autora com base nos documentos ficha criterial e Plano de Desenvolvimento 

Individual – PDI cedidos pelo Departamento de Educação Especial do Município (2012). 
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A figura 13 apresenta em sua estrutura as avaliações realizadas pelos professores 

das Salas Regulares e pelos professores das SRM, analisando-a é fácil perceber que a 

Sala Regular avalia as áreas do conhecimento e a SRM às habilidades cognitivas, 

motoras e pessoais, no entanto, se tomarmos como base o que preceitua a Proposta 

Curricular do Município, 

A avaliação pedagógica busca identificar as necessidades especificas e as 

habilidades do aluno, bem como características do desenvolvimento e 

funcionamento cognitivo, da linguagem, dos estilos e ritmos de 

aprendizagem, do desenvolvimento motor e dos comportamentos e atitudes 

do aluno em situação de aprendizagem escolar. (BALNEÁRIO 

CAMBORIÚ, 2012, p. 100)  

 

Bem como, o que preceitua as Diretrizes Operacionais para o Atendimento 

Educacional Especializado na Educação Básica em seu Art. 9ª  

A elaboração e a execução do plano de AEE são de competência dos 

professores que atuam na sala de recursos multifuncionais ou centros de 

AEE, em articulação com os demais professores do ensino regular, com a 

participação das famílias e em interface com os demais serviços setoriais da 

saúde, da assistência social, entre outros necessários ao atendimento 

(BRASIL, 2009, p. 2)  

 

Podemos interrogar com base no que o professor do AEE planeja seu 

atendimento? Por certo, teria que partir daquilo que a escola requer da criança que está 

em aprendizagem escolar, dessa forma, quando o professor do AEE está avaliando as 

habilidades de linguagem, de diferentes tipos de linguagem ele está trabalhando 

basicamente com o domínio da Língua Portuguesa como: conta e reconta histórias e 

fatos, diferencia letras e símbolos, reconhece as letras do alfabeto e seus respectivos 

sons. O mesmo se aplica para o raciocínio lógico, como o professor da SRM planejará 

essa função psicológica sem considerar atividades que possibilitem ele a conhecer como 

esse aluno organiza elementos, como opera matematicamente, se reconhece as relações 

de dimensão, de medidas de tempo? 

À vista disso, não há como alimentar a ideia de que em um espaço trabalha-se a 

escolarização e no outro as funções cognitivas. motoras, pessoais/sociais e que SRM 

não é espaço para alfabetização, para aprendizagem, até mesmo porque, seus currículos 

não possuem nenhuma relação, uma vez que essas movimentações possuem uma 

correlação direta e necessária e que ambas uma mais direta e a outra menos diretamente, 

vislumbram ao final a escolarização, porem, por vias diferenciadas. 

A discussão sobre as práticas de planejamento e a análise da figura 13 conduz à 

reafirmação de uma questão que manteve sua regularidade nesse estudo qual seja, a 

polaridade entre SRM e Sala Regular, a concepção da inclusão às avessas. O 
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configuração de um planejamento que visa a inclusão escolar, por vias que não se 

conectam. Uma educação regular que considera as áreas do conhecimento e o domínio 

de conceitos nas diferentes áreas e um atendimento especializado que privilegia funções 

cognitivas, motoras e pessoais dividindo o aluno em partes, num espaço isolado 

individualizado, sem qualquer articulação com os processos de escolarização e interação 

com a escola e os demais alunos. 

  

4.3 - AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR: Avaliação Formativa? 

A avaliação do rendimento escolar, exige que olhemos para esse processo como 

nos sugere Fazenda et al (2009) “por camadas” . Na primeira camada estaremos olhando 

para a sala e para a escola como um todo. Na segunda camada voltaremos nosso olhar 

para o espaço, buscando analisar como ele está, como foi e como se constituiria num vir 

a ser. Na terceira camada olharemos as condições do espaço atemporal, olhamos 

cuidadosamente e diagnosticamos potencialidades – objetivas e subjetivas; reais e 

aparentes; perenes e transitórias – aproximamo-nos de um espaço, num tempo situado.  

A quarta camada concentrará no aluno, o momento no qual se encontra, seus 

desejos, suas potencialidades. A quinta camada irá levar nosso olhar para o professor, o 

que ele conhece e o que desconhece, suas potencialidades e suas fragilidades. Na sexta e 

última camada canalizaremos o olhar para nós mesmos, assim como quando nos 

olhamos em um espelho, vamos fazer o exercício em nos avaliar, avaliaremos nosso 

confronto com a escola, a comunidade, a sala de aula, o aluno, os saberes da nossa 

competência, os da competência alheia, vamos deste modo, despindo nosso próprio ser.   

Esse olhar por camadas conduz a uma prática na qual a avaliação está articulada 

com o ensino e a aprendizagem, ação na qual, tanto o aluno quanto o professor são 

agentes ativos. Esta questão é assegurada pela Lei de Diretrizes e Bases de 1996 em seu 

Art. V o qual determina que a avaliação do rendimento escolar ocorrerá pela forma de 

“avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos 

aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre 

os de eventuais provas finais” (BRASIL, 1996, p 10).  

No que diz respeito à forma como é monitorado o rendimento acadêmico dos 

alunos Público Alvo da Educação Especial na classe comum as professoras relataram 

que,  
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GRUPO 03 – “Cada aluno é avaliado conforme suas potencialidades, e há 

flexibilidade nas avaliações, provas. Eles participam das provas, trabalhos e 

demais atividades”. 

Quando os alunos participam de provas e demais atividades, são feitas 

adaptações.  

GRUPO 03 – “Participam das provas, com adaptações: provas orais; seleção 

de questões; provas objetivas. São avaliados conforme o desempenho individual 

do aluno”. 

 Do realizar adaptações para provas, bem como, do avaliar pelo desempenho 

individual Beyer (2010) entende que a primeira condição para uma educação inclusiva 

não exige dinheiro e sim, uma nova forma de pensar.  

 Esta primeira condição refere-se a individualização dos alvos, visto que, “Uma 

aula dada num ambiente escolar inclusivo exige dos alunos exatamente o que eles têm 

capacidade de demonstrar. Nem mais, nem menos”, da didática, pois, “é errado atender 

crianças em situação de diversidade da mesma maneira” e da avaliação, porque 

“Crianças que são únicas em suas características, e, ao mesmo tempo, diferentes entre 

si, não podem ser comparadas através de procedimentos escalonados por uma média, 

que definem os alunos como bons, médios ou fracos” (BEYER, 2010, p. 28 -30). 

 Quando o assunto é a forma como é monitorado o rendimento acadêmico dos 

alunos Público Alvo da Educação Especial na SRM, as professoras colocaram que tal 

monitoramento ocorre por meio da observação. 

GRUPO 03 – “A avaliação ocorre através de observação que é descritiva. O 

Departamento de Educação Especial exige avaliação descritiva inicial e final 

do aluno e solicita o Plano de ação individual”. 

Observar para avaliar, para conhecer o aluno e as suas competências é o mesmo 

que, usando a expressão de Perrenoud (2000), julgar diariamente o pedreiro ao lado da 

parede. Compreender os processos individuais com vistas à elevação da qualidade da 

avaliação significa considerar  

 [...] tudo o que pode auxiliar o aluno a aprender melhor: suas aquisições, as 

quais condicionam as tarefas que lhe podem ser propostas, assim como sua 

maneira de apreender e de raciocinar, sua relação com o saber, suas 

angústias e bloqueios eventuais diante de certos tipos de tarefas, o que faz 

sentido para ele e o mobiliza, seus interesses, seus projetos, sua 

autoimagem como sujeito mais ou menos capaz de aprender, seu ambiente 

escolar e familiar. (PERRENOUD, 2000, p. 48) 
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 A prática de observar não valoriza tão somente o aluno, mas sim, o professor em 

sua atuação, no entendimento dos retornos que estão sendo obtidos, quais são as 

mudanças que ainda precisam ser feitas, é uma forma de o professor acompanhar e 

compreender os avanços realizados pelos seus alunos. 

Deste modo, Hoffmann (2011) ao discorrer sobre a função dos Dossiês, 

portfólios e relatórios como recurso para analisar as singularidades e peculiaridades dos 

processos de aprendizagem, menciona que, os professores ao reorganizarem e se 

distanciarem dos dados coletados podem, 

fazer análises mais sérias sobre sua evolução, comparando tarefas, 

estabelecendo relações entre respostas apresentadas antes e depois 

percebendo erros que se repetem, a transição das concepções prévias aos 

conhecimentos científicos, os entendimentos e desenvolvimentos que se 

enunciam e que dão razão à continuidade da ação educativa do professor 

e da sala. (HOFFMANN, 2011, p. 131) 

 Outro momento importante na avaliação do rendimento escolar é o Conselho 

de Classe e dada sua importância, tem sido objeto de estudo em dissertações, teses e 

artigos que transitam pelos objetivos em compreender o funcionamento dessa 

ferramenta como instância da avaliação praticada na escola (SANTOS, 2006) e sua 

historicidade construída entre os fazeres ordinários da escola (LEITE, 2012), as relações 

que esta possuí com a construção do fracasso escolar (MATTOS, 2005), com a 

educação continuada de professores (ENGERS E GOMES, 2007), com a organização 

do trabalho pedagógico escolar (PIZOLI, 20009) e com a possibilidade desta ferramenta 

ser o novo ethos educacional (PEREIRA, 2004). 

 O Conselho de Classe tem sido visto pelos professores como um momento 

reservado apenas para cumprir o calendário escolar e para culpabilizar o aluno pelo seu 

baixo desempenho, pelo seu desinteresse, pelo não saber jogar o jogo e pelo aluno como 

um ato sem sentido, pois, “Os alunos não sabem por que são avaliados, como são 

avaliados e os critérios dessas avaliações. Para eles, o Conselho se torna um dia especial 

porque, geralmente, são dispensados das aulas” (PEREIRA, 2004, p. 190).  

 Entretanto, novas medidas vêm sendo tomadas no sentido de mudar essa 

peculiaridade, aproximando os envolvidos na busca por um processo de avaliação que 

leve em conta o pensar, analisar em conjunto os objetivos de ensino a serem alcançados, 

bem como, qual será o processo de decisão sobre a promoção ou retenção de alunos 

Público Alvo da Educação Especial. 

 No município estudado, as professoras expuseram como é feito o processo de 

decisão sobre promoção ou retenção desses alunos. 
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GRUPO 04 – “O processo ocorre por meio de conselho de classe no qual 

participam: direção, supervisão, orientação, prof. regente, prof. apoio, prof. 

SEM, demais professores. As decisões são colegiadas onde se analisam os 

trabalhos desenvolvidos pelos alunos e consideram-se outros critérios como 

idade, grupo na qual o aluno participa etc. Hoje no município não se utiliza a 

promoção automática, com exceção do primeiro ano”.     

 É importante que as decisões sejam colegiadas, pois como nos lembra Hoffmann 

(2011), os Conselhos de Classes  

Só tem significado se forem constituídos com o propósito de aprofundar a 

análise epistemológica e didática do processo de aprendizagem dos alunos, 

de deliberar ações conjuntas que contribuam para o aprimoramento das 

ações futuras do corpo docente, dos alunos e de toda a escola. 

(HOFFMANN, 2011, p. 27). 

 

 Ainda há que se considerar nessa discussão a avaliação realizada na esfera 

nacional, em larga escala e o impacto dos seus resultados nas práticas dos professores e 

nos planejamentos que serão feitos a partir desses resultados para beneficiar o 

desenvolvimento desses alunos submetidos a tal.  

 A presença da avaliação em larga escala enraizou-se de fato na comunidade 

escolar a partir da década de 90, pois, como foi abordado na introdução desse estudo, 

esta, foi um década de grandes transformações no campo da educação brasileira 

ocasionadas por um Estado em reforma e pela forte presença da globalização e do 

neoliberalismo, e, diante de tantas transformações em nível educacional o Estado passou 

a ser o centro de avaliações das políticas que estavam sendo implementadas, dentre 

essas, as políticas de “educação para todos” e de educação inclusiva. 

 Becker (2010) adverte que a avaliação não é um fim em si mesmo, e sim um 

instrumento que deve ser empregado para ajustar rumos e pensar o futuro. É de suma 

importância que, as informações que a avaliação fornece, sejam colocadas lado a lado 

para a criação de instrumentos que venham a colaborar, especialmente, com a solução 

dos sérios problemas sociais que atingem a população em idade escolar.  

 Por certo para fazer esse exercício de usar as informações da avaliação para 

planejar, criar meios que favoreçam a solução dos problemas enfrentados pelos alunos é 

preciso ter conhecimento desses dados e saber como são ou se são computados pelo 

Sistema. Concernente a essa questão, as professoras quando interrogadas se seus alunos 

participavam ou não das avaliações padronizadas em larga escala, elas afirmaram que, 
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GRUPO 04 – “Sim ele participa, porém, há desconhecimento se sua nota é ou 

não computada. Na prova vai uma observação quanto à deficiência do aluno. 

Na escola há somente a indicação de que o aluno tem o direito de fazer a prova 

e ser acompanhado pelo segundo professor”. 

Esse desconhecimento que têm os professores e consequentemente a escola 

desserve e muito a ideia de alcançar uma educação de qualidade e eficiente, o que tem 

se observado é que os resultados obtidos nessas avaliações têm se mostrado suficientes 

quanto ao acesso à escola, porém, quanto à sua qualidade e eficiência, tem ficado 

aquém. Articulando o que significa qualidade e eficiência para o Estado, Sousa (2003) 

distingue que a melhoria da eficiência diz respeito  

ao fluxo escolar (taxas de conclusão, de evasão, de repetência, estimulando-

se, por exemplo, a implantação da progressão continuada, classes de 

aceleração, organização curricular em ciclos), bem como a racionalização 

orçamentária (programas de avaliação de desempenho, descentralização 

administrativa). (SOUSA, 2003, p. 177) 

E que a qualidade é entendida como principal “pressuposto de se dar visibilidade 

e controle público aos produtos ou resultados educacionais, disponibilizando aos 

usuários elementos para escolha dos serviços ou para pressão sobre as instituições 

ofertantes” (SOUSA, 2003, p. 177). Logo, a concepção que se tem sobre uma educação 

de qualidade tem circundado apenas no desempenho do aluno “sem que este seja 

interpretado à luz de condições contextuais, intra e extraescolares” (SOUSA e 

OLIVEIRA, 2010. p.818). 

É preciso modificar essa postura, pois, de nada adianta submetermos os alunos a 

inúmeras avaliações que possuem inúmeros fins, sendo que após seus términos, seus 

resultados pouco adiantarão. Resultados sem discussão, sem análise não passam de 

meros resultados que estão à serviço de uma política, que, usando o pensamento de Ball 

e Mainardes (2011) não passa de uma commodity, uma mercadoria que se vende e que 

se compra, uma oportunidade de lucro. 

 Com base nos dados que foram levantados no desenvolvimento deste 

capitulo reservado para a discussão da avaliação do estudante Público Alvo da 

Educação Especial, é preciso cuidado com os discursos que estamos comprando, com as 

práticas que estamos assumindo. Os dados referentes à como as professoras têm 

realizado a avaliação e a identificação dos estudantes Público Alvo da Educação 

Especial, possibilitou conhecermos como ocorre esse fluxo, representado pela figura 14 
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construída com base nos processos de encaminhamento organizados na Proposta 

Curricular do Município. 

 

Figura 14 – Fluxo dos encaminhamentos do público alvo do AEE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: Sistematização da autora com base na Proposta Curricular de Balneário Camboriú, 2012. 

O professor da sala regular ao identificar o aluno solicita a presença do 

orientador educacional que faz realiza o encaminhamento do mesmo para outros 

profissionais da área da saúde. Assim que identificado este aluno como público alvo da 

Educação Especial é solicitado à família que efetue sua matricula no AEE. De pose de 

laudo e matricula o professor do AEE realiza sua avaliação considerando uma 

diversidade de aspectos que possam contribuir para o planejamento do Atendimento 

Educacional Especializado utilizado com o aluno. Os registros provenientes do AEE são 
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discutidos com o professor da Sala Regular, como uma forma de trocar informações, 

tirar dúvidas, a respeito desse aluno.   

 Além disso, foi possível com base nas falas das professoras problematizar a 

questão da patologização do ensino, bem como, os papéis que psicólogos e 

fonoaudiólogos vem assumindo na escola.  

A partir de tais problematizações constatou-se a importância de ascendermos o 

sinal de alerta para a transformação da escola em escola-hospital e para o papel dos 

professores frente a essa questão, que ao se colocarem como joguetes podem estar 

colocando em cheque o processo de escolarização dessas crianças, uma vez que, como 

mostram pesquisas os professores têm compartilhado de angustias, impasses, dúvidas na 

hora de avaliar essas crianças e, como válvula de escape, acabam se isentando da 

responsabilidade, que embora desejem não assumir, também é sua, e assim, como 

apontou Collares e Moyéses (1994) tornam-se mediadores do processo de triar e 

encaminhar os alunos para os especialistas, na certeza de que assim, esse “problema” 

não será mais seu. 

Ao questionar com base no que as professoras da SRM em questão planejavam 

seus atendimentos e assim, analisar o Plano de Desenvolvimento Individual bem como, 

a ficha catalográfica utilizadas na avaliação para o planejamento, observou-se que 

embora as professoras tenham o entendimento de que SRM não é espaço para 

alfabetização, para aprendizagem, ao usarem dos recursos trabalhados nas Salas 

Regulares, estão de certa forma contribuindo para a escolarização dessas crianças, só 

que por vias diferentes e, assim, nessa polaridade entre SRM e Sala Regular cabe uma 

questão: Se SRM não é reforço escolar e nem escolarização e muito menos envolve o 

currículo da escola, ela é oque? 

E para finalizar a síntese das discussões, ao analisar a prática da avaliação do 

rendimento escolar e observar que esta ocorre por meio de relatório descritivo, 

avaliação das potencialidades, adaptações das provas e do material avaliativo, conselho 

de classe e forma colegiada de decisões sobre a promoção ou retenção de alunos pode-

se dizer que as falas apresentadas das professoras sugerem uma concepção de Avaliação 

Formativa. 

 O conceito de Avaliação Formativa é analisado por Ferreira (2006) como 

uma, 

 
função pedagógica da avaliação que se caracteriza pela recolha e pela 

análise de informações sobre o processo de aprendizagem, mas também 

sobre o ensino, em função de critérios definidos e conhecidos pelos vários 
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intervenientes na avaliação. Procurando-se que seja participada pelo aluno e 

pelo seu encarregado de educação, visa-se a informação e a regulação desse 

processo de ensino-aprendizagem, numa perspectiva de adequação das 

estratégias de ensino aos percursos de aprendizagem dos alunos. 

(FERREIRA, 2006, p 71 -72) 

 

 Contribuindo com o pensamento de Ferreira (2006), Perrenoud (2000) nos 

fala que a prática da avaliação formativa, 

situa-se em uma perspectiva paradigmática, não tem nenhum motivo para 

ser padronizada, nem notificada aos pais ou à administração. Inscreve-se na 

relação diária entre o professor e seus alunos, e seu objetivo é auxiliar cada 

um a aprender, não a prestar contas a terceiros. (PERREOUND, 2000, p.49) 

 

De tal modo, a fundamentação da avaliação formativa concentra-se na 

individualização das estratégias de ensino, dado que as crianças possuem singularidades 

no ato do pensar e aprender, no distanciamento de uma avaliação por resultados, na 

instituição da autonomia do aluno no seu processo de aprendizagem, já que, os erros 

antes vistos pelo aluno como forma de punição e de valor negativo passam a ser 

compreendidos “como reveladores de aspectos relacionados com os raciocínios e com 

as estratégias de aprendizagem dos alunos, ou ainda com as estratégias de ensino” 

(FERREIRA, 2006, p. 74). 

Ou seja, a avaliação formativa é o reverso do “fetiche” da “pedagogia do exame” 

(LUCKESI, 2011) que mais parece servir para responder a indicadores e a metas 

impostas pelos sistemas de avaliação educacionais do que para a promoção de cidadãos 

conscientes e formadores de opinião. À vista disso, “As provas e exames são realizados 

conforme o interesse do professor ou do sistema de ensino. Nem sempre se leva em 

consideração o que foi ensinado” (LUCKESI, 2011, p. 41). 

Todavia, embora essas práticas sugerem uma avaliação formativa, é preciso 

considerar no entanto, que esses processos democráticos podem ocorrer na contramão e 

robustecer processos discriminatórios. E aqui é importante pensarmos que embora haja 

o entendimento de que a individualização é uma via adequada para a inclusão, uma vez 

que, esta atende os sujeitos em suas especificidades, é preciso que pensemos no oposto 

e, assim, consideremos o que já foi discutido no capitulo anterior, a possibilidade desta 

prática estar inviabilizando o sujeito de estar interagindo e aprendendo em grupo, já que 

a aprendizagem, ela se viabiliza melhor quando em grupo, quando em interação. Até 

que ponto a individualização do ensino, da avaliação não contribui para uma inclusão às 

avessas?  

O que se pode dizer é que avaliações são feitas, porém, elas acabam em si, o que 

acaba por levar seus resultados que deveriam ser utilizados como análise para verificar 
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qual é o momento no qual se encontra a educação, se perderem, acarretando assim, a 

perda de termos medidas inteligentes e suficientes para sua melhoria.  

É como nos diz Ball e Mainardes (2011) nós precisamos de uma linguagem que 

seja linear e que não atribua à politica mais racionalidade do que ela merece. É preciso 

entender que as políticas envolvem confusão, crenças, valores discordantes, incoerentes 

e até contraditórios, empréstimos, criatividade, experimentações, lacunas e espaços e 

relações de poder assimétricas, de vários tipos, portanto, ela não pode continuar sendo 

pensada ou planejada nos limites Estado-nação, porque ela flui através de incalculáveis 

capilaridades transnacionais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo foi desenvolvido com o objetivo de analisar a interpretação e 

tradução da política de inclusão escolar pelos professores das Salas de Recursos 

Multifuncionais (SRM) e compreender o momento presente de escolarização de alunos 

com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades na escola 

regular.  

O exercício de análise dessas políticas ocorreu no interior da formação do 

discurso das políticas e da interpretação realizada pelos professores no contexto da 

prática, considerando a articulação entre o macro e micro contexto. Para tanto, partimos 

do entendimento de que as orientações sobre a política de inclusão escolar são 

absorvidas e transformadas em modos próprios de conceber a Educação Especial e de 

desenvolver o trabalho na escola, e a partir dessa concepção e do estudo realizado 

procuramos nesse espaço traçar algumas considerações referentes às observações que 

foram se constituindo ao longo do desenvolvimento deste estudo.  

Após trabalhar todos os eixos (formação de professores, organização do ensino 

nas salas de recursos multifuncionais e nas classes comuns de ensino e avaliação do 

estudante Público Alvo da Educação Especial), é possível aferir que esse modo próprio 

de conceber a Educação Especial, de desenvolver o trabalho na escola e de construir 

culturalmente seus entendimentos referentes à Política, está  fortemente ligado à cultura 

escolar, às experiências vividas pelas professoras em outras esferas e ao conhecimento 

que construiram no decorrer de sua formacao e atuacao profissional. As escolas na 

prática são constituidas por diferentes tipos e diferentes gerações de professores com 

diferentes disposições para ensinar e aprender, definidos dentro de diferentes ondas de 

inovação e mudanças  

No entanto, apoiado no pensamento de Ball (2011) de que políticas, 

educacionais são pensadas e escritas com base nas melhores escolas, nos melhores 

professores e nos melhores alunos, não podemos ignorar que o texto da atual Politica 

concebe uma escola ideal, um professor ideal e uma rede de relações ideais. Essa 

construção de um cenário escolar e de professores que buscam pela possibilidade de 

alcançar um “eu triunfante” (BALL, 2005) não tem se materializado no contexto da 

prática.  

Na prática, a tradução dessa idealização adquire outros contornos. Nesse 

contexto estão professores reais, com experiências de vida e de formações reais e estes 
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precisam encontrar formas de responder e de lidar com a construção idealizada da 

política, o que desperta sentimentos controversos. 

A partir da análise dos modos de negociar e traduzir os encaminhamentos da 

Política e as práticas de atendimento dos alunos na SRM é possível observar que há 

professoras que carregam consigo uma espécie de culpa por não saber trabalhar com 

todos os alunos, com todas as deficiências e com todas as séries e isso pode ser 

desencadeado pela sua própria formação.  

Há ainda aquelas professoras que diante desses sentimentos controversos não 

conseguem verificar as possibilidades, enquanto outras entendem que é possível atuar 

fora de sala com os professores da classe comum, com as famílias e ainda realizar 

intercâmbio com outros profissionais que atuam com o aluno.  

Observou-se que as trocas entre esses profissionais, quando ocorrem, são 

realizadas por iniciativa dos próprios professores e, geralmente, são praticadas por meio 

de encaminhamentos, reuniões e atividades extraclasses, como filmes, passeios no 

parque etc. Dessa forma, assiste-se à composição de uma concepção de inclusão escolar 

que tem se instalado às avessas. Os alunos público-alvo da educação especial estão na 

escola regular, os professores que lhe dão suporte e os recursos, bem ou mal, também 

estão lá alocados, entretanto, o isolamento não se rompe. Ao direcionar a atenção 

somente para os processos individuais, para o atendimento às necessidades específicas 

desses alunos e para a organização dos recursos adaptados para tal, a SRM parece ter se 

descolado dos processos de escolarização.  

Esse descolamento tem acarretado assim, uma polarização de ações e 

responsabilidades dueladas entre SRM e sala regular que tem alimentado o discurso de 

que SRM não envolve aprendizagem, que essa função é da sala regular. Com isso, é 

preciso perguntar: se a SRM não envolve aprendizagem e não é reforço, que espaço é 

esse? 

Ainda no exercício de refletir sobre que “tipos de pessoas e vozes” (BALL, 

2011) residem nas complexas formas de interação, de produção de sentidos e de como 

são realizadas as negociações da Política no chão da escola pelas professoras foi 

possível apreender que Avaliação do rendimento escolar dos alunos Público Alvo da 

Educação Especial está conectada a uma tensão que é própria da política educacional. 

Trata-se de uma tensão quase que “irremediável entre preocupação com eficiência e 

com justiça social” (BALL, 2011, p. 48) visto que, as professoras realizam a avaliação 

do rendimento escolar por meio da avaliação formativa, levam em consideração, para 
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isso, relatórios descritivos, avaliação das potencialidades, adaptações das provas e do 

material avaliativo, conselho de classe e forma colegiada de decisões sobre a promoção 

ou retenção de alunos.  

No entanto, ainda é preciso saber quais são os impactos que as avaliações em 

larga escala, nas quais esses alunos participam, possuem nessas escolas, uma vez que 

não há conhecimento se as notas desses alunos são ou não computadas, o que implica 

em um comprometimento para a ideia de se alcançar uma educação de qualidade e 

eficiente. Diante dessa conjuntura, o que tem se observado é que os resultados obtidos 

nessas avaliações têm se mostrado suficientes quanto ao acesso à escola, porém, são 

questionáveis quanto à sua qualidade e eficiência.  

Nesse sentido Ball (2005) ao falar sobre a reforma de relações e subjetividades 

ocasionadas pela política da reforma educacional nos diz que, a reforma não muda tão 

somente aquilo que fazemos, como também, transforma aquilo que somos e o que 

poderíamos vir um dia a ser. De certa forma, assistimos a remodelação das práticas da 

sala de aula para responder às novas demandas externas, o que acaba por atingir 

“profundamente a percepção do eu e de nosso próprio valor” (BALL, 2005, 548). 

 O que se percebe dessa forma de traduzir a Política por parte das professoras, é 

que, o modo próprio de conceber a Educação Especial dessas, está também interligado 

às suas formações acadêmicas, às políticas públicas estabelecidas e à todos os 

sentimentos controversos/ou não que ela pode ocasionar, em razão de que, as “políticas 

normalmente não dizem o que fazer” elas vem para colocar “problemas para seus 

sujeitos, problemas que precisam ser resolvidos no contexto” (BALL, 2011, p. 45) 

A partir dessas reflexões e com base na compreensão de que embora na prática, 

as políticas venham a serem frequentemente obscuras e até mesmo, algumas vezes, 

inexequíveis, elas podem ser poderosos instrumentos para dialogar sobre o mundo, 

sobre o que se pensa e sobre o que se faz (BALL, 2011). É possível dizer que na 

interpretação das professoras a Política exacerba a distinção entre a Educação Especial e 

a Regular e que os movimentos de aproximação são diferenciados. Há professoras que 

se veem com participantes do processo de inclusão escolar e do trabalho da professora 

na sala regular, mas há outras, que tomam o discurso da política para reforçar a 

distinção e a polarização. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE I. 

 

PERGUNTAS DISPARADORAS: FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

ENCONTRO DO DIA–29-05-2012. BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC. 

 

1) Nós queremos saber como vocês ingressaram nessa área da Educação Especial? 

2)  Qual foi a formação inicial de vocês? 

3) Como foi a formação continuada de vocês? 

4) A política de inclusão escolar trouxe ou não novas demandas para a formação dos 

professores  de educação especial?  

 Em caso positivo, quais? 

 

1) Para atuar salas de recursos o professor especializado precisa ou não de 

formação continuada?  

 Em caso positivo, de quais tipos? 

 

2)  - Como vocês acham que deve ser a formação inicial de professores de salas de 

recursos?  

 

3)  Como vocês acham que deve ser a formação continuada de professores de salas de 

recursos? 
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4) Vocês se sentem aptos para oferecer o AEE em salas de recursos para alunos de 

qualquer  nível de ensino (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio , 

ensino superior)? 

 

5)  Vocês se sentem aptos para oferecer o AEE em salas de recursos para qualquer 

tipo de aluno (com eficiências, transtornos globais de desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação) 

 

6) Vocês consideram que o papel do professor da salas de recursos está ou não 

politicamente bem definido?  Justifique sua resposta. 

 

7) Você sente desejo ou necessidade de aprender mais sobre seu trabalho? Em caso 

positivo que demanda você teria de formação? 

 

8) Você se sente ou não satisfeita  com sua escolha profissional? Justifique sua 

resposta. 
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APÊNDICE II. 

 

PERGUNTAS DISPARADORAS: AVALIAÇÃO DO ESTUDANTE PÚBLICO 

ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL ENCONTRO DO DIA 20/06/2012 – 

BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC 

PARTE A: AVALIAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO 

1 - Em geral, o encaminhamento inicial do estudante para a avaliação relacionada ao 

atendimento especializado é feito por quem: pais, professores (da sala regular ou 

especialista), direção ou outro profissional? Por exemplo: quem informa inicialmente 

que o estudante é suspeito de ter alguma condição que precisa ser avaliada?   

2 – Levantada a suspeita como é realiza a avaliação e identificação com o aluno Público 

Alvo da Educação Especial? 

3 - Qual é o local onde ocorre esta avaliação?   

4 - Existe um profissional ou equipes para avaliar os estudantes?  

Em caso de existência de equipe, com quais profissionais se conta?  

Eles são vinculados diretamente a essa secretaria de educação?  

Qual é a relação desse profissional com o professor da educação especial? 

5) Quais são as definições e critérios adotados para identificar alunos com?  

a. Transtornos globais de desenvolvimento 

b. Superdotação/altas habilidades 
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c. Deficiência intelectual 

d. Deficiência visual 

e. Deficiência auditiva 

f. Deficiência física 

g. Deficiência múltipla 

6 - São estes profissionais que definem e/ou encaminham os estudantes para o serviço 

de apoio? Em caso negativo quem define os encaminhamentos para os serviços de 

apoio?  

7 - Existe diferença no processo de avaliação e identificação da especificidade do 

serviço de apoio para as diferentes  categorias?   

8 - Qual é a duração em média para este processo: da indicação para avaliação até sua 

realização? Da avaliação até que o estudante comece a receber algum tipo de serviço de 

apoio? 

 9- Qual procedimento administrativo é realizado após a identificação desse aluno para 

que ele receba atendimento educacional especializado (quando for o caso)? Como são 

indicados os tipos de serviços e quem define se o aluno é ou não elegível para a SR? 

10- Há documentação referente a este processo de identificação disponível na escola? 

Em caso positivo o que contém nesta documentação? 

PARTE B- AVALIAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO – SUELEN (continuação) 

1. Há alguma exigência de avaliação para o planejamento educacional de cada 

aluno individualmente (por exemplo, PEi-planejamento educacional 

individualizado, PDI-  plano de desenvolvimento individualizado). Em caso 

positivo como é  gerado este documento? 

2. Quem traça o que e como vai ser ensinado ao aluno na SRM? 

3. Há alguma sistemática de planejamento e avaliação continuada do serviço? Em 

caso positivo com qual frequência e como é feita? Quem participa? 

4. Como é a avaliação para planejar os apoios educacionais que os alunos Público 

Alvo da Educação Especial precisam? 
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PARTE C: AVALIAÇÃO DE RENDIMENTO ESCOLAR 

1. Como é a avaliação da aprendizagem do aluno na SRM? Existe alguma 

exigência de documentação? Em caso positivo, qual e como é o processo de 

avaliação? 

2. Como é monitorado o rendimento acadêmico dos alunos Público Alvo da 

Educação Especial na classe comum? Eles participam de provas?  

3. Quando os alunos participam de provas são feitas adaptações para que eles  

participem? Nesses casos como são avaliados, com base no desempenho médio 

da classe ou com base no desempenho individual do próprio aluno? 

4. Os alunos Público Alvo da Educação Especial têm boletim? Como são atribuídas 

as notas?  

5. As notas que os alunos recebem na classe comum refletem o desempenho 

escolar dos alunos? Justifique sua resposta? 

6. Que participação tem o professor da SEM na avaliação do desempenho escolar 

do aluno Público Alvo da Educação Especial? 

1. Seus alunos participam das medidas oficiais padronizadas?  

a. Em caso positivo as notas deles são computadas na média nacional?  

b. Em caso negativo o que é feito com os alunos Público Alvo da Educação 

Especial nos dias dessas avaliações padronizadas em larga escala? 

2. Considerando que há evidências de que a maioria dos alunos Público Alvo da 

Educação Especial têm baixo rendimento, que impacto você acha que teria os 

resultados das avaliações deles sobre o desempenho de suas escolas nas 

avaliações municipais e nacionais?  

3. Quantos alunos você atende na SRM? Quanto deles são alfabetizados (lêem e 

escrevem) ? Quantos sabem fazer as quatro operações? 

4. Como é o processo de decisão sobre promoção ou retenção de alunos Público 

Alvo da Educação Especial em séries ou ciclos? Há alguma norma neste sentido 

(por exemplo, progressão automática, continuada, etc.) 

5. Há diferenças neste processo comparando-se alunos Público Alvo da Educação 

Especial e não Público Alvo da Educação Especial ? 

6.  No final do ano o que pesa para definir se o aluno deve ou não avançar?  

7. Caso você tenha atuado na SRM nos dois últimos anos quanto caos de alunos 

retidos na série ou ciclo você teve? Por quais motivos? 
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APÊNDICE III. 

 

PERGUNTAS DISPARADORAS: ORGANIZAÇÃO DO ENSINO NAS SRM E 

CLASSES COMUNS PERGUNTAS DISPARADORAS 

ENCONTRO DO DIA 24/08/2012 – BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC 

 

1. De modo geral qual é a função da escolarização para alunos Público Alvo da 

Educação Especial? O que a escola tem condições e oferecer a eles? 

2. E qual é a função do AEE oferecido em SRM? E a função da classe comum? 

3. Na SRM você tem ou já teve alunos com: 

a. Transtornos globais de desenvolvimento 

b. Superdotação/altas habilidades 

c. Deficiência intelectual 

d. Deficiência visual 

e. Deficiência auditiva 

f. Deficiência física 

g. Deficiência múltipla 

4. Qual é o objetivo do AEE para alunos com: 

a. Transtornos globais de desenvolvimento 
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b. Superdotação/altas habilidades 

c. Deficiência intelectual 

d. Deficiência visual 

e. Deficiência auditiva 

f. Deficiência física 

g. Deficiência múltipla 

5. Descreva o tipo de atividade que você desenvolve na SRM com alunos com: 

a. Transtornos globais de desenvolvimento 

b. Superdotação/altas habilidades 

c. Deficiência intelectual 

d. Deficiência visual 

e. Deficiência auditiva 

f. Deficiência física 

g. Deficiência múltipla 

6. Que relação existe entre o ensino da SRM e das classes comuns que o aluno 

freqüenta? 

7. Como os professores de SRM planejam o ensino dos alunos Público Alvo da 

Educação Especial nas salas de recursos? 

8. Como é organizado o tempo nas SRM para os alunos?  

• (descrever a organização da agenda, quantos alunos são atendidos por 

dia/semana/mês,  

• Qual a duração do atendimento 

• Avaliar se o tempo disponível é suficiente para os alunos  

• especificar se o atendimento é individualizado, em grupo ou misto, 
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• Descreva a agenda de uma semana de trabalho na SRM 

9. Como tem sido as presenças/ausências dos alunos Público Alvo da Educação 

Especial na classe comum? 

10. O AEE sempre é ofertado em SRM no contraturno? OU Seja você tem aluno que 

sai da classe comum para frequentar a SRM?  Em caso positivo quais são os motivos?  

11. Em que medida o AEE ofertado em SRM no contraturno atende as necessidades 

diferenciadas de todos os estudantes Público Alvo da Educação Especial? 

12. O trabalho na SRM permite algum tipo de atuação fora de sala com  

a. os professores da classe comum- como isso é feito ? 

1. com as famílias dos alunos? 

13.  Descrever se há intercâmbio com outros profissionais que atuam com o aluno 

14. Como tem sido organizado o atendimento a alunos com idades e deficiências 

díspares? 

15. Que limites e possibilidades oferecem as SRM como serviço de apoio para todos 

os tipos de alunos? 

16. Vocês acreditam que as SRM é suficiente para responder as necessidades dos 

alunos Público Alvo da Educação Especial? Em caso negativo, onde mais pode ser 

ofertado o AEE?  

17. Como avaliar a qualidade do serviço do AEE ofertado em SRM? 

18. Há alguma outro aspecto sobre o atendimento nas SRM que você gostaria de 

destacar? 

19. Os alunos Público Alvo da Educação Especial permanecem toda a jornada 

dentro da classe comum? Frequentam a classe comum todos os dias da semana? 

20. Há diferença nas presenças/ausências dos alunos Público Alvo da Educação 

Especial na classe comum e na SRM? 
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21.   Como é estruturada o atendimento educacional dos alunos nas salas de recursos 

multifuncionais (SRM)? Cite cinco exemplos de  

a. materiais que você utiliza na SRM  

b. atividades que vocês realiza na SRM: 

22. Que relação existe entre o trabalho desenvolvido pelo professor da classe 

comum e o professor da SRM? 

23. Que relação existe entre o currículo da SRM e das classes comuns que o aluno 

frequenta? 

24. No caso de alunos não alfabetizados de quem é a responsabilidade por 

alfabetizá-los? 

25. Você se considera apta para ensinar alunos com  

26. Qual é o objetivo do AEE para alunos com: 

a. Transtornos globais de desenvolvimento 

b. Superdotação/altas habilidades 

c. Deficiência intelectual 

d. Deficiência visual 

e. Deficiência auditiva 

f. Deficiência física 

g. Deficiência múltipla 
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