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RESUMO: 
 

O estudo vincula-se ao grupo de pesquisa Políticas Públicas de Currículo e Avaliação e ao 
Observatório Nacional de Educação Especial que desenvolve, em âmbito nacional, a pesquisa 
de avaliação do programa de implantação de Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), com 
vistas ao processo de inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades. Neste caso particular, a presente pesquisa teve como foco 
o estado de Santa Catarina, particularmente as SRMs do município de Florianópolis. Seu 
objetivo foi analisar o processo de interpretação e tradução da política de Educação Especial na 
perspectiva da Educação Inclusiva pelos professores de SRMs da Rede Municipal de Ensino. 
Empregou-se pesquisa do tipo colaborativa, a qual envolve processos simultâneos de 
investigação e formação, mediante organização de grupos focais, com os 26 professores da rede. 
Para análise teórico-metodológica tomou-se como referência a abordagem do Ciclo de políticas 
proposto por Stephen Ball e colaboradores os quais defendem a análise de políticas públicas a 
partir de três contextos convergentes: “contexto de influência”, “contexto de produção de texto” 
e “contexto da prática”. Com base nesse referencial, analisou-se a interpretação e tradução  das 
diretrizes da política no contexto da prática evidenciando três eixos de análise: formação de 
professores, organização do ensino nas SRM e nas classes comuns de ensino e avaliação do 
estudante público alvo da Educação Especial.  No que se refere à formação docente para atuar 
na SRMs, os professores consideraram que a política trouxe alguns desconfortos e uma 
oposição entre o que estava posto e o novo: na busca por superar o domínio e a especialidade 
sobre uma determinada área, as diretrizes contribuíram para criar a “generalidade da 
especialidade”, quer dizer um professor especializado generalista, com competência para atuar 
com todas as deficiências e em diferentes níveis de ensino, a partir da elaboração de um plano 
individual de atendimento. Contraditoriamente, as diretrizes ampliaram o escopo do 
atendimento, no entanto, reforçaram a individualização do ensino. Quanto à organização do 
AEE, observou-se que o atendimento oferecido na rede corresponde às orientações dos 
documentos norteadores, porém, não há uma relação harmoniosa com a sala comum, nem existe 
interface entre o ensino oferecido nas classes comuns e nas SRMs. Esta precariedade de relação 
interfere na avaliação dos educandos com NEE, visto que, se nos documentos da política 
evidencia-se, ainda que moderadamente, a indicação por uma avaliação diagnóstica e 
processual, no contexto da prática, segundo relato dos professores, há movimentos 
contraditórios que caminham entre a avaliação classificatória e a processual.   
 
 
Palavras Chaves: Políticas públicas, educação especial, inclusão escolar, Atendimento 
Educacional Especializado. 
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ABSTRACT 
 

The study is linked to the research group Public Policy Curriculum and Assessment and 
the National Centre for Special Education that implements, at national level, the survey 
to evaluate the Multifunctional Resource Rooms (RMR) implementation program, 
aimed at the process of school inclusion for students with disabilities, pervasive 
developmental disorders, and giftedness. In this particular case, this research focused on 
RMRs in Florianópolis, in the state of Santa Catarina. The goal was to analyze the 
process of interpretation and translation of the Special Education policy in the context 
of Inclusive Education by teachers of RMRs in the municipal school network. 
Collaborative research was used, which involves simultaneous processes of research 
and training, by organizing focus groups with 26 school teachers. For the theoretical and 
methodological analysis, the Cycle of policies approach was used, as proposed by 
Stephen Ball and colleagues, who advocate the analysis of public policies based on 
three converging contexts: "context of influence", "context of text production" and 
"context of practice”. Based on this framework, we analyzed the interpretation and 
translation of policy guidelines in the context of practice, highlighting three areas of 
analysis: teacher training, organization of teaching in RMR and in regular classes, and 
assessment of student target audience of Special Education. In relation to teacher 
training to work in RMRs, the teachers felt that the policy has brought some discomfort 
and opposition between what was established and the new: in the search to gain mastery 
and expertise in a given area, the guidelines served to create a "general specialty", i.e. a 
specialized generalist teacher, empowered to work with all disabilities and at different 
levels of education, based on the elaboration of an individual care plan. Paradoxically, 
the guidelines broadened the scope of care, yet reinforced the individualization of 
teaching. Regarding the organization of the SEA, it was observed that the care offered 
in the network corresponds to the guidelines of the guiding documents; however, there 
is no harmonious relationship with the regular classroom, and no interface between the 
education offered in regular classes and the RMRs. This precarious relationship 
interferes with the assessment of pupils with SEN, since the policy documents show, 
albeit moderately, that in the recommendation for a diagnostic and procedural review in 
the context of practice, as reported by the teachers, there are contradictory movements 
between classificatory and procedural review. 
 
Keywords: Public policy, special education, school inclusion, Specialized Educational 
Services. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

O contexto da educação inclusiva no Brasil tem mostrado, um progressivo 

aumento das matrículas de alunos com deficiências, transtornos globais de 

desenvolvimento e altas habilidades nas classes comuns do ensino regular.  

Essa crescente evolução das matrículas e acesso à educação especial é 

acompanhada pelos dados do Censo Escolar/MEC/INEP, realizado anualmente em 

todas as escolas de educação básica. Este possibilita o acompanhamento dos indicadores 

da educação especial quanto aos aspectos: acesso à educação básica, matrícula na rede 

pública, ingresso nas classes comuns, oferta do atendimento educacional especializado, 

acessibilidade nos prédios escolares, municípios com matrícula de alunos com 

necessidades educacionais especiais, escolas com acesso ao ensino regular e formação 

docente para o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos. 

Esses indicadores em 2012, apontaram, que de modo geral, houve um aumento 

de 9,1% no número de matrículas na educação especial. Este passou de 752.305 

matrículas em 2011 para 820.433 em 2012.  Considerando ainda o número de alunos 

incluídos em classes comuns do ensino regular e na EJA, o aumento foi de 11,2%. Nas 

classes especiais e nas escolas exclusivas, houve aumento de 3% no número de alunos 

devido ao aumento da EJA (51,4%) (INEP, 2012). 

 Para chegar a esses números, o Censo Escolar/MEC/INEP, considera: número 

geral de matrículas; oferta da matrícula nas escolas públicas, escolas privadas e privadas 

sem fins lucrativos;  número de alunos do ensino regular com atendimento educacional 

especializado: infraestrutura das escolas quanto à acessibilidade arquitetônica, sala de 

recursos e equipamentos específicos e formação dos professores que atuam no 

atendimento educacional especializado. Esta abrangência e diversidade de dados 

permite auferir que de 2007 a 2012 houve, de fato, uma efetivação da educação 

inclusiva, considerando-se que 62,7% das matrículas da educação especial em 2007 

estavam nas escolas públicas e 37,3% nas escolas privadas. Em 2012, esses números 

alcançaram 78,2% nas públicas e 21,8% nas escolas privadas.  

 A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva de Educação Inclusiva 

que entrou em vigor a partir de 2008, apresenta os referenciais nacionais para a 

construção de sistemas educacionais e organização de escolas inclusivas e define a 

Educação Especial como modalidade de ensino transversal a todos os níveis, etapas e 
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modalidades, devendo disponibilizar recursos, serviços e atendimento educacional 

especializado - AEE nas Salas de Recursos Multifuncionais – de forma complementar 

ou suplementar, aos estudantes público alvo da Educação Especial1.  

 

O atendimento educacional especializado identifica, elabora e organiza 
recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a 
plena participação dos alunos, considerando as suas necessidades específicas. 
As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado 
diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo 
substitutivas à escolarização. Esse atendimento complementa e/ou 
suplementa a formação dos alunos com vistas à autonomia e independência 
na escola e fora dela (BRASIL, 2008, p. 16). 

 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

designa também a formação inicial e continuada do professor de educação especial, 

responsável pela realização do serviço do AEE, cuja atuação se dá nas salas de recursos 

multifuncionais – SRMs e exige deste profissional aptidão para organizar e desenvolver 

práticas educativas alternativas, que proporcionem a aprendizagem dos alunos nas suas 

diferentes necessidades e níveis de ensino, e não sejam confundidas com reforço escolar 

ou repetição de conteúdos dados na sala comum do ensino regular. 

O texto da política apoia-se assim na configuração de um atendimento tido como 

ideal, organizado e levado à cabo por um professor com um perfil ideal.“ […] textos da 

política são tipicamente escritos em relação à melhor escola possível, escolas as quais 

existem somente na imaginação dos produtores das políticas e em relação à fantásticos 

contextos” (BALL, MAGUIRE e BRAUN, 2012, p. 3)2.   

Na escola, no entanto, no “fazer-se” da política e nas suas formas de tradução, 

esse perfil de professor e essas práticas vão se produzindo de maneiras diferenciadas, 

por caminhos distintos nos quais estão implicadas diferentes historias, professores e 

escolas com suas experiências também diferenciadas de conduzir o processo de 

educação e de significar as orientações da política.  

                                            

1 
A Política define e específica como público alvo da educação especial alunos com deficiência: àqueles que 

têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial; Transtornos globais do 
desenvolvimento: àqueles que apresentam alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação; 
Altas habilidades/superdotação: demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou 
combinadas: intelectual, acadêmica, liderança psicomotricidade e artes. (BRASIL, 2008a, p. 15).

 
2 […] policy texts are typically written in relation of  the best of all possible schools, schools that 
only exist in the fevered imagination of politicians, civil servants and advisers and in relation to fantastic  
contexts (BALL, MAGUIRE e BRAUN, 2012, p.3).   
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 Como professora de Educação Especial há oito anos no Município de Balneário 

Camboriú – SC, sou sujeito e testemunha dessa prática de interpretação e tradução da 

política. Tenho acompanhado de perto os entraves, as resistências, as estratégias que 

funcionam e outras que impedem ou dificultam, a efetivação das políticas públicas no 

que se refere ao seu modelo ideal de escola inclusiva, principalmente no que tange à 

formação e capacitação dos profissionais que atuam nesse segmento. 

 Em 2004, quando ingressei no quadro funcional do Município, a minha função  

como professora de apoio pedagógico especial era acompanhar o aluno com deficiência 

diretamente em sala de aula, auxiliando-o no seu processo de aprendizagem, 

especialmente em sua organização escolar (agenda, cadernos, conteúdos) durante as 

aulas, assim como acompanhá-lo nas avaliações e trabalhos. No entanto, na prática, 

mediante esta organização, o ensino e aprendizagem do aluno com deficiência era de 

minha exclusiva responsabilidade. A professora regente não assumia o aluno como seu, 

praticamente ignorava sua presença na sala e delegava a mim o planejamento e a 

elaboração de trabalhos, bem como relatórios, e avaliações requeridos. 

 Nessa perspectiva, a abordagem de ensino e acompanhamento do aluno, 

aparentemente democrática e inclusiva, porque inserida no contexto de sala regular,   

restringia-se a uma abordagem pedagógica individualizada e individualizante, centrada 

no aluno. Nós (aluno com deficiência e professor especializado) fazíamos parte do 

grupo porque ocupávamos o mesmo espaço de ensino e aprendizagem, porém 

estávamos isolados porque não compartilhávamos com os demais nossas atividades. 

 O questionamento que me angustiava, quando envolvida com o tarefismo da sala 

de aula, era se, de fato, nesse modelo, a inclusão acontecia. Mesmo satisfeita com o 

aprendizado diário dos meus alunos, muitas vezes pensei em desistir e voltar a ser 

professora regente. 

A partir de 2011, atendendo às diretrizes da Política de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva, o Município reorganiza sua política e o apoio 

pedagógico especial passa a ter outro caráter. Os professores assumem a função do 

Atendimento Educacional Especializado - AEE nas Salas de Recursos Multifuncionais, 

oferecido no contra turno, em escolas-polo do ensino regular. 

A instalação dessa nova modalidade do atendimento, que retira da sala da aula o 

professor de apoio, para exercer suas atividades no AEE oferecido então, no contra 

turno, gera novos e talvez maiores entraves e conflitos. Os professores de sala regular, 
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em sua maioria, passam a requerer com maior frequência a presença do professor do 

AEE ou os ignoram completamente, alguns receiam ficar sozinhos com os alunos com 

deficiência em sala de aula, ou também os ignoram. Preocupam-se em não dar conta, 

relatam não terem formação e experiência para lidar com o novo e consideram que os 

professores de apoio, em face dessa nova organização, por realizarem o atendimento 

individualizado, trabalham menos. 

 Esses entraves e situações vivenciadas, apesar de me deixarem, muitas vezes, 

desanimada e me fazerem desacreditar no sucesso dessa experiência, por outro lado, 

foram as molas propulsoras que me instigaram a ingressar no Programa de Pós 

Graduação em Educação – Mestrado em Educação - a fim de pesquisar sobre o assunto. 

Interessava-me explorar a temática da educação inclusiva e das políticas educacionais, 

reunir e experiências já vivenciadas por outra rede de ensino, com vistas a uma 

sistematização de ideias na busca de elucidar os sentidos e interpretações da política no 

interior da escola. Considerava que, assim, poderia contribuir para a compreensão desse 

segmento, suas práticas e seus espaços de ação, incluindo todos os profissionais da 

escola que são peças importantes e necessárias neste processo. 

 

Uma prática pedagógica adequada poderia propiciar uma maior interação, a 
confiança e o respeito pelas diferenças. Esses fatores seriam fundamentais 
para uma troca sadia e construtora entre professor e aluno, de sorte a 
proporcionar um ensino mais flexível e um aluno motivado a aprender, com 
as diferentes oportunidades oferecidas. (BRACCIALLI e REGANHAN, 
2008, p. 388) 

 

 Percebo que os professores, com os quais convivo diariamente, apresentam 

expectativas em relação ao desenvolvimento de seus alunos. Em muitos momentos, ao 

se depararem como ritmo e os caminhos diferenciados de aprendizagem do aluno com 

deficiência – o que demanda maiores esforços – sentem-se intranquilos e insatisfeitos.   

Alguns docentes alegam que faltam informações, recursos, formação continuada sobre o 

tema, entre outros argumentos e isso justificaria a falta de disposição para com a 

inclusão escolar de alunos com deficiência. 

 Nessa trajetória venho observando também, a interpretação equivocada das 

responsabilidades em relação ao planejamento do ensino.  Alguns professores das salas 

regulares consideram que o planejamento para o aluno com deficiência inserido em sua 

sala, é distinto, não está relacionado com o currículo e com os conteúdos que deve 

ensinar para os demais alunos. Outros consideram que o planejamento do ensino é de 
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competência do professor de AEE, assim como a elaboração de trabalhos, provas, 

relatórios finais, avaliações do desempenho do aluno em sua sala de aula. 

 No que tange à disciplina e aos limites do aluno com deficiência, prevalece a 

mesma práxis, uma vez que um número expressivo de professores considera que o 

aluno deve ser repreendido pelo professor de educação especial e os pais deste aluno 

devem ser atendidos também por este professor. Nessa perspectiva, a presença do 

professor de educação especial na escola, tornou-se imprescindível para que os alunos 

com deficiência tenham atendimento adequado, o que deveria ser praticado por todos os 

professores, pois, conforme Machado (2009, p.15) “Se a concepção educacional é 

inclusiva, há que existir coerência entre o que é próprio do ensino regular e o que é 

próprio do ensino especial”. 

Em face dessa realidade, não são poucos os estudos e discussões de 

pesquisadores sobre o conteúdo e a repercussão da política de Educação Inclusiva nas 

escolas regulares e no AEE, questões estas que me inquietam como professora do AEE. 

A esse respeito destaco os estudos de Pletsch (2010), a qual, em sua pesquisa, de 

natureza qualitativa e que teve duração de quatro anos, apresenta uma discussão sobre a 

escolarização de alunos com deficiência intelectual em diferentes contextos 

educacionais em duas escolas regulares municipais e uma escola especializada estadual, 

ambas localizadas no Rio de Janeiro.  

 Ao analisar as trajetórias escolares de cinco alunos com deficiência intelectual 

por meio da aplicação, entre outros procedimentos, do Plano de Desenvolvimento 

Educacional Individualizado (PDEI) a autora constatou, que o processo de ensino e 

aprendizagem oferecido a alunos com deficiência intelectual, independente da 

modalidade de escolarização, ainda é precário, a despeito das políticas inclusivas em 

vigor. Os resultados do estudo também apontaram a falta de conhecimentos dos 

professores, no que tange às especificidades educacionais desses sujeitos, destacando a 

importância do planejamento de estratégias pedagógicas para favorecer o processo de 

aprendizagem e inclusão escolar deste alunado. 

 Da mesma forma Figueira (2011),em seu livro ‘O que é educação inclusiva?’ 

que faz uma análise histórica da inclusão no sistema de ensino brasileiro, destaca que 

para a educação inclusiva avançar, há que se investir nos professores, considerados por 

ele, os personagens mais importantes do sistema educacional. Destaca também o autor a 
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necessidade de treinar e habilitar esses profissionais, criando estratégias para 

“receberem colegas com deficiência, conhecendo o perfil dos alunos a serem incluídos”.  

Garcia e Michels (2011) apresentam as políticas e os programas implantados na 

área da Educação Especial, com destaque para o Programa de Implementação de Salas 

de Recursos, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade e Programa Incluir. 

Ao se reportarem às SRM, os autores fazem uma associação entre os recursos 

disponíveis nestas salas e os profissionais que nelas atuam. Nesse sentido, destacam que 

ao se considerar a Política Nacional para a Educação Inclusiva (Brasil, 2008), e seus 

preceitos, há que se levar em conta o alargamento do conceito de docência, uma vez 

que, “há, nesse caso, uma centralidade na formação dos professores para o atendimento 

nos serviços especializados” (Michels, 2011, p. 83). No entanto, destaca a autora, as 

múltiplas funções desse profissional, como a articulação entre o atendimento 

especializado e a sala comum, as atividades nas salas de recursos, entre outros. A autora 

considera no entanto, que não está explícito, nesses documentos, a preocupação com o 

fazer docente, no que tange à “lida com o conhecimento” (p. 83).  Garcia (2011, p. 86), 

corrobora com esse entendimento ao afirmar que: “o lócus de atuação do professor de 

Educação Especial e espaço privilegiado do AEE, foi denominado de sala de recursos 

multifuncionais.” Desse modo, esse professor, responsável pela viabilização dessas 

variadas atribuições, torna-se um professor multifuncional, mesmo que suas ações, 

dentro desses espaços, não se configurem em ações docentes qualificadas. Desse modo, 

destaca (Vaz, 2012, p. 11)“o conceito de professor multifuncional está sendo elaborado 

por nós para auxiliar na explicação de quem é esse sujeito frente às políticas inclusivas”.    

Na perspectiva da avaliação da Política de Educação Inclusiva, Malheiro e 

Mendes e Botura (2012), abordam o serviço educacional especializado como um serviço 

de Educação Especial de tamanho único e não adequado às necessidades do alunado.  

Mendes e Malheiro (2012) entendem que o direito garantido de todas as crianças de 

acesso à escolarização nas classes comuns, não deve ser exercido de forma compulsória, 

uma vez que não há: 

evidências inequívocas de que todas as crianças e jovens com necessidades 
educacionais especiais se beneficiariam deste tipo de provisão. Assim, o que 
está acontecendo no contexto brasileiro com a adoção da política de AEE em 
SRM como uma espécie de “serviço tamanho único” para todos os estudantes 
com necessidades educacionais especiais é uma simplificação dos serviços de 
apoio que não encontra sustentação na literatura da área de educação 
especial, em termos de efetividade para atender as necessidades tão 
diversificadas destes educandos.' (MENDES; MALHEIRO, 2012, p. 3531). 
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 No que tange à formação dos profissionais para atuar na SRM, não há uma 

uniformidade, tanto em relação às unidades da federação, quanto ao modo como se dá a 

sua efetivação, pois ela pode acontecer na forma de cursos de capacitação, para 

professores do ensino comum do nível médio, na formação em nível de pós-graduação 

latu sensu, ou na formação específica em nível superior (Mendes, 2006).  

Ao analisar a organização e o funcionamento das SRMs implantadas no 

Município de Rio Claro, em São Paulo, Milanese (2012), cujo trabalho, assim como o 

meu, se insere no estudo do Observatório Nacional de Educação Especial. A autora 

concluiu, que o referido município, apesar de ter envidado esforços, no sentido de 

responder, de forma satisfatória, à atual política de inclusão escolar, proposta pelo 

MEC, no que se refere à implantação das SMRs, tem enfrentado diversas dificuldade 

“em relação à organização do trabalho pedagógico, aos requisitos de formação do 

professor especializado e do ensino comum, e, também à avaliação (para identificação 

do aluno, planejamento do ensino e do desenvolvimento da aprendizagem do aluno)” (p. 

9). Pelas dificuldades pontuadas, a autora questiona se essas SRM, nos moldes como 

funcionam, “oferecem apoio adequado à escolarização dos alunos com necessidades 

educacionais especiais nas escolas comuns” (p.9). 

 Estes estudos, apesar de empregarem abordagens diferenciadas evidenciam 

concepções, análises, e interpretações da política em contextos específicos, tanto no 

âmbito da produção dos textos, como no âmbito da escola. Todos, de certo modo, 

contribuem para pensar os modos de apropriação da política e a tradução de suas 

diretrizes nos diferentes contextos. Ball (2012), nesse sentido, afirma que as políticas 

não são simplesmente implementadas no contexto da prática. Elas estão sujeitas a 

diferentes interpretações, contestações, lutas no interior das instituições e das salas de 

aula. Por essa razão o autor (2012) considera a necessidade de observar a política em 

ação, de modo a identificar como as pessoas, instituições, grupos de interesses e forças 

em debate interagem. 

Diante desta problemática e com base nesse pressuposto, a presente pesquisa 

teve como objetivo analisar o processo de interpretação e tradução da política pelos 

professores de Salas de Recursos Multifuncionais – SRM, da rede municipal de ensino 

de Florianópolis – SC a partir de três eixos de análise a saber: formação profissional, 

organização do ensino nas SRM e avaliação do ensino e aprendizagem.  
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De modo mais específico, foram objetivo da pesquisa: 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. 

  A pesquisa é um recorte da pesquisa do “Observatório Nacional de Educação 

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

comuns” - ONEESP, coordenado pela professora Dra. Enicéia Gonçalves Mendes, da 

Universidade de São Carlos, com apoio de 115 pesquisadores em 19 estados, 64 

municípios e 44 representantes de instituições de ensino superior.   

Esses pesquisadores, baseados na metodologia de pesquisa colaborativa, tinham 

como foco, simultaneamente, conhecimento e formação dos sujeitos envolvidos, além 

do desenvolvimento de um levantamento do tipo survey com 2.500 professores das 

SRMs, através de um questionário disponibilizado em sítio de internet (ONEESP, 

2010). 

 As SRM são objeto do estudo em decorrência do seu tempo de implantação e 

volume de salas implantadas no Brasil. Dados do Ministério da Educação dão conta de 

que de 2005 a 2011 foram criadas e financiadas 37.801 Salas de Recursos 

Multifuncionais, contemplando 37.281 escolas públicas que informaram no censo a 

matrícula de alunos público alvo da educação especial, sendo que esse número dá um 

percentual 83% dos municípios de 26 estados brasileiros, (BRASIL, 2011). 

No Estado de Santa Catarina, nos municípios de Florianópolis e Balneário 

Camboriú a pesquisa é de responsabilidade dos grupos de pesquisa – Políticas Públicas 

de Currículo e Avaliação do Programa de Pós-Graduação em Educação da UNIVALI e 

do Observatório de Práticas Escolares – do Programa de Pós-Graduação da UDESC. 

A presente dissertação levanta dados do município de Florianopolis-SC e resulta 

do trabalho de investigação desenvolvido com vinte e seis professoras3 que atuam nas 

SRM da Rede municipal. Este teve como motivação a experiência que estas 

profissionais apresentam neste serviço uma vez que, no Município de Florianópolis, o 

contexto de implantação das Salas de Recursos Multifuncionais segundo Machado 

                                            

3No decorrer do trabalho usarei o substantivo no feminino, pois trata-se de um grupo composto 
exclusivamente por mulheres. 
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(2009, p. 28) aconteceu “de um modo próprio” e anterior à sua proposição na Política de 

2008.  

Os resultados obtidos nesta pesquisa, além de contribuírem para os resultados da 

pesquisa do Observatório Nacional de Educação Especial, subsidiarão a minha ação 

docente como educadora especial atuante em SRM no Município de Balneário 

Camboriú. 

Desse modo, o trabalho está assim estruturado: no capítulo I apresento 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 discuto a formação dos professores para a 

inclusão escolar. No capítulo III abordo a avaliação do estudante com necessidades 

educacionais especiais e no capítulo IV analiso a organização do ensino nas Salas de 

Recursos Multifuncionais, todos estes eixos, sob o ponto de vista das professoras. 
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2. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

2. Local da Pesquisa 

  

 A pesquisa aconteceu no Município de Florianópolis, SC, na Rede Municipal de 

Ensino, no período de setembro a novembro de 2012, com as professoras de SRMs e 

contou com a participação da gestora da Gerência de Educação Especial do município. 

 

2.1A Educação no Município de Florianópolis 

 

“Promover educação de qualidade que contribua para o exercício pleno da 

cidadania, estabelecendo relações democráticas e participativas” (FLORIANÒPOLIS, 

2013) é a missão da Secretaria de Educação do Município de Florianópolis.  

 Esta Secretaria estrutura-se mediante seis diretorias: Diretoria de Educação 

Infantil, Diretoria de Educação Continuada, Diretoria de Administração Escolar, 

Diretoria de Infra Estrutura e Diretoria de Observação da Educação, Apoio a Educação 

e Diretoria de Ensino Fundamental. Esta última, por sua vez, se subdivide gerências, 

dentre as quais está a Gerência de Educação Inclusiva, conforme explicado no 

organograma abaixo. Vale ressaltar que os dados a seguir identificados foram coligidos 

no ano de 2012. 

 

Figura 1 – Organograma da Estrutura da Secretaria Municipal da Educação 2012 

 

Fonte: Estrutura Organizacional da Secretaria de Educação, Prefeitura Municipal de Florianópolis 
(2012). Adaptação da autora 
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Na figura 1 observa-se que a posição da Gerência de Educação Inclusiva está 

subordinada à Diretoria de Ensino Fundamental, o que pressupõe um avanço em relação 

a outras experiências com a Educação Especial, que tradicionalmente se coloca como 

uma diretoria ou um departamento desvinculado do ensino. No entanto, há de se 

indagar, porque, neste caso, a Gerência da Educação Inclusiva vincula-se apenas ao 

Ensino Fundamental, visto que a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva define a Educação Especial como modalidade de ensino que 

perpassa todos os níveis, etapas e modalidades e é considerada transversal por decorrer 

desde a Educação Infantil até o Ensino Superior (BRASIL, 2008). 

A Rede Municipal de Ensino possui um total de 4.158 docentes. Destes 2.406 

(57,9%) atuam no ensino fundamental, 1.061 (25,5%) no ensino médio e 691 (16,6%) 

na educação infantil (IBGE, 2010). 

Dados do Portal da Educação Institucional de Santa Catarina (2012) revelam que 

o Município de Florianópolis apresenta 314 escolas, sendo 127 (40,0%) da Rede 

Municipal de Ensino, 56 (17,8%) da Rede Estadual, 128 (40,7%) da Rede Privada e 03 

(0,9%) Federais, indicando um percentual majoritário de escolas do município. 

  Florianópolis conta com um total de 86.526 alunos matriculados nos diversos 

níveis e modalidades. As matrículas nas escolas municipais, estaduais, federais e 

privadas estão assim distribuídas: educação infantil 18.129 (20,9%), ensino fundamental 

47.347 (54,7%), ensino médio 17.198(19,8%) e Educação de Jovens e Adultos 

presencial e semipresencial 3.852 (4,4%). Dentre esse número total de alunos, 861 são 

público alvo da Educação Especial, matriculados nas escolas do município, 

(INEP,2012). 

 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB divulgado pelo 

Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira INEP – (2012), 

aponta um crescimento significativo nos anos de 2007, 2009 e 2011, conforme 

representados na Tabela nº 1, destacados com a cor verde, referindo-se ao IDEB que 

atingiu a meta. 
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Figura 2 - IDEB – 4ª série/5º ano da Rede Municipal de Ensino  

 Ideb Observado Metas Projetadas 

Município  
2005

 

2007

 

2009

 

2011

 

2007

 

2009

 

2011

 

2013

 

2015

 

2017

 

2019

 

2021

 
FLORIANOPOLIS 4.2 5.0 5.2 6.0 4.3 4.6 5.0 5.3 5.5 5.8 6.1 6.3 

 

 
 

 

 
 

Fonte: INEP (2011) 

 
 

 
 
 
 

Figura 3 - IDEB – 8ª série/9º ano da Rede Municipal de Ensino 

 

 
 Ideb Observado Metas Projetadas 

Município  
2005

 

2007

 

2009

 

2011

 

2007

 

2009

 

2011

 

2013

 

2015

 

2017

 

2019

 

2021

 
FLORIANOPOLIS 4.0 4.2 4.5 4.6 4.0 4.2 4.4 4.8 5.2 5.5 5.7 5.9 

 

 
 

 

 
 

 

Fonte: INEP (2011) 

 

 Como se pode observar nas figuras 2 e 3 houve crescente melhoria do 

desempenho dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino de 

Florianópolis, no período de cinco anos. Destaca-se a evolução do desempenho dos 

alunos do 4º/5º anos que cresceu de 5,0 (2007) para 6,0 (2011).  

Esse desempenho foi bem avaliado pela equipe da Prefeitura de Florianópolis, 

como se observa na matéria divulgada em seu site (21 dez. 2012), intitulada: “IDEB: 

Florianópolis atinge níveis de primeiro Mundo”: 

 

...a educação da rede municipal de Florianópolis alcançou a média de países 
do primeiro mundo em relação ao Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (IDEB), com nota seis. Nos anos iniciais, 54% das escolas básicas, 
que participaram da avaliação do Ministério da Educação, atingiram notas 
que variam de 6,0 a 6,6. Os dados do governo federal levam em conta a 
Prova Brasil e os indicadores de rendimentos dos alunos.  Pelo MEC, essa 
média deveria ser alcançada por Florianópolis somente em 2019, com 6,1. 
(FLORIANÓPOLIS, 2012) 

 

Essa matéria demonstra a satisfação do Município em relação à média alcançada 

pelas turmas de 4ª série/5º ano. O desempenho apresentado pelos alunos da rede esteve 
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acima do esperado para esse período o que contribuiu para posicionar a capital 

florianopolitana em o primeiro lugar entre as demais capitais, no IDEB nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental. O quadro 1 evidencia essa posição no ranking nacional: 

 

Quadro 1–Posição de algumas capitais no IDEB – anos iniciais 

Posição Capital IDEB 

1º  Florianópolis (SC)  6,0  

2º  Curitiba (PR)  5,8  

3º  Palmas (TO)  5,8  

4º  Campo Grande (MS)  5,8  

5º  Belo Horizonte (MG)  5,6  

6º  Rio de Janeiro (RJ)  5,4  

Fonte: Sítio oficial da Prefeitura Municipal de Florianópolis (2012). 

 

 As turmas dos anos finais 8ª série/9º ano apresentaram média de 4,6, o que 

posiciona a Rede em quarto lugar em relação as demais capitais, conforme se identifica 

no quadro 2: 

 
Quadro 2 – Posição de algumas capitais no IDEB – anos finais 

Posição Capital IDEB 

1º  Palmas (TO)  5,0  

2º   Campo Grande (MS)  5,0  

3º  Curitiba (PR)  4,7  

4º  Florianópolis (SC)  4,6  

Fonte: Sítio oficial da Prefeitura Municipal de Florianópolis (2012). 

 
 Em relação à inclusão de alunos com deficiência, entre o número total de alunos 

(86.526) estão 861 (0,99%) alunos público alvo da Educação Especial. Entre esses 450 

(52%) estão matriculados na Rede Municipal de Ensino e aproximadamente 300, ou 

seja, (34%) recebem o serviço do AEE nas SRM.  



 

 

24 

 

 A Educação Especial no Município de Florianópolis parte de uma diretriz 

nacional do ano de 2008: a “Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva” e organiza a Educação Inclusiva com autonomia por meio do 

“Documento Orientador da Educação Especial na Rede Municipal de Ensino de 

Florianópolis” de 2010. 

 O Documento Orientador afirma que: 

A Educação Especial da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis/SC visa 
garantir as condições de o aluno, com deficiência, Transtorno do Espectro 
Autista (TEA) e Altas Habilidades/Superdotação, frequentar a escola comum 
com a qualidade e as condições de acesso ao conhecimento formal. 
(FLORIANÓPOLIS 2010 p. 01) 

 

 Segundo Kuhnen (2011) o município conta com 19 SRM, chamadas de Salas 

Multimeios que estão localizadas em 16 Escolas Básicas Municipais e 03 em Creches 

também municipais. Estas funcionam como polos e atendem outras escolas da região. 

Em cada sala trabalham duas professoras de Educação Especial, sendo 38 professoras 

no total, atuando nestas salas. 

 A rede conta, para o trabalho com LIBRAS, com 28 profissionais, destes 13 são 

professores e 15 são auxiliares de ensino, cuja atuação acontece nos pólos que 

apresentam matrículas de alunos com surdez. Para a Educação Especial, a rede dispõe 

de 80 profissionais no Ensino Fundamental e 38 na Educação Infantil, todos contratados 

em caráter temporário para atuarem nas turmas que tem alunos com deficiência severa, 

alunos dependentes. O Município conta ainda com 04 assessores da Educação Especial 

(vinculadas a Gerência de Educação Inclusiva), que supervisionam os profissionais 

vinculados à Educação Inclusiva, assim como com uma Gerente de Educação Inclusiva 

01, responsável pela gerência de todos os serviços da Educação Especial (KUHNEN, 

2011). 

 

2.3 Sujeitos da Pesquisa 

 

 O estudo contou com a participação de 26 profissionais, sendo 21 professoras de 

SRMs, a maioria com formação inicial na área, 04 professoras que, nesta gestão, 

exerciam a função de assessoras da Educação Especial e, a gestora da Gerência de 

Educação Inclusiva – com formação em educação infantil - que espontaneamente se 

dispôs a participar da pesquisa e 02 orientadoras.  Todas as participantes tiveram suas 
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identidades resguardadas e para identificá-las nas características e nas falas utilizei 

siglas.  

 

Quadro 3- Perfil das professoras participantes no estudo 

IDENTIFICAÇÃO ATUAÇÃO TEMPO 
DE SERVIÇO 

FORMAÇÃO 

P1 Profª SRM Dois anos Pedagogia Ed. Especial 

P2 Profª SRM 10 anos Pedagogia Ed. Especial 

P3 Gerência de Ed. Inclusiva 12 anos Pedagogia Ed. Especial 

P4 Profª SRM 22 anos Pedagogia Def. Mental 

P5 Profª SRM 22 anos Ed. Esp. Def. Mental 

P6 Profª SRM Dois anos Pedagogia Ed. Especial 

P7 Gerência de Ed. Inclusiva Dois anos Pedagogia Orientação Escolar 

P8 Profª SRM 30 anos Pedagogia Ed. Especial 

P9 Profª SRM Cinco anos Educação Especial 

P10 Profª SRM 10 anos Educação Especial 

P11 Profª SRM 10 anos Pedagogia Def. Mental 

P12 Profª SRM 19 anos Pedagogia Orientação Escolar 

P13 Profª SRM 15 anos Pedagogia Def. Mental 

P14 Gerência de Ed. Inclusiva 25 anos Pedagogia Ed. Infantil 

P15 Profª SRM 25 anos Pedagogia Def. Auditiva 

P16 Profª SRM Um ano Pedagogia Ed. Especial 

P17 Gerência de Ed. Inclusiva 28 anos Pedagogia Def. Auditiva 

P18 Profª SRM 17 anos Pedagogia Def. Mental 

P19 Profª SRM Oito anos Pedagogia Ed. Especial 

P20 Profª SRM Sete anos Pedagogia Def. Auditiva 

P21 Gerência de Ed. Inclusiva 22 anos Pedagogia Def. Mental 

P22 Profª SRM 21 anos Ed. Especial Def. Mental 

P23 Profª SRM Um ano Pedagogia Ed. Especial 

P24 Profª SRM Nove anos Educação Especial 

P25 Profª SRM Quatro anos Educação Especial 

P26 Profª SRM Oito anos Educação Especial 

 

Todas as participantes têm carga horária de 40hs semanais. Entre as 

participantes, sete (26,9%) atuam na Educação Especial há menos de cinco anos, sete 
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(26, 9%) atuam na área entre 06 e 10 anos, quatro (15,3%) entre 11 e 20 anos e oito 

(30,7%) atuam há mais de 20 anos. 

 Trata-se de um grupo experiente, considerando-se que a Educação Especial é 

uma área nova em muitos municípios. A maioria (72,9%) das professoras atua nessa 

modalidade, há mais de cinco anos e um número significativo de professoras (46%), há 

mais de 10 anos. Esse amplo tempo de atuação dos professores, se deve ao fato de que o 

município de Florianópolis oferece atendimento nas salas de recursos, desde 2002, 

conforme ressalta Machado (2009).  

 No contexto da rede municipal de Florianópolis, a maioria das professoras tem 

formação para atuar na área da Educação Especial e as 03 professoras que não têm 

formação inicial nessa área, possuem cursos específicos na área da Educação. 

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). 

 

Figura 4 – Formação Inicial das Professoras de Educação Especial atuantes no AEE na 

rede municipal de ensino – Florianópolis, SC 

 

Fonte: Dados coligidos pela Pesquisadora (2012). 

 

 Percebe-se que a legislação sobre a formação de professores para atuar na 

Educação Especial, a Resolução CNE/CEB Nº 2, de 11 de setembro de 2001, requer um 
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professor especialista para atuar no AEE, como é caso da Rede Municipal de 

Florianópolis, que como citado no documento, possui em sua maioria professoras com a 

formação na área de Educação Especial. 

 Conforme mostra a Figura 4, apenas duas professoras não têm formação inicial 

para o trabalho no serviço de AEE, sendo uma delas a Gerente de Educação Especial 

que participou da pesquisa, mas que não atua no AEE, 13 professoras são habilitadas 

para atuarem com todos os alunos público alvo da Educação Especial, visto que 

apresentam uma formação com foco em todas as deficiências, sete são habilitadas para o 

trabalho com alunos deficientes mentais e três com alunos deficientes auditivos. 

Em relação à idade, constata-se que as participantes formam um grupo maduro e 

bastante consciente de suas escolhas, apenas uma (3,8%) das professoras tem menos de 

30 anos, 12 (46,1%) estão na faixa de 30-40 anos, 8 (30,7%) estão na faixa entre 41-50 

anos e 5 (19,2%) estão na faixa de 50-55. 

Em sua maioria as participantes do grupo focal demonstraram satisfação, 

maturidade e declaram compreender a necessidade de dinamismo, conhecimento das 

diversas deficiências e disposição para buscas constantes sobre a área requeridas pelo 

serviço do AEE. Como afirma uma delas: “Entendo que meu trabalho é vinculado à 

política inclusiva. Então neste tempo de profissão eu já me (re) inventei muitas vezes”. 

(P. 22) 

 

2.4 Procedimentos de Coleta 

 

 Conforme proposta do projeto do ONNESP (2010) o estudo está pautado em três 

problemáticas centrais, sendo elas: formação de professores para a inclusão escolar, a 

organização do atendimento educacional especializado nas SRMs, e avaliação do 

estudante com necessidades educacionais especiais. Esses eixos de discussão foram 

encaminhados por meio de entrevista de grupo focal, conforme previsto no projeto 

original do ONEESP e cujos procedimentos estão descritos na sequência. 
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Figura 5 – Procedimentos de Coleta de Dados 

 

Fonte: Produção da Pesquisadora, 2013 

 

Para responder a essas questões o estudo envolveu três etapas: 

 

Etapa I: Condução dos Procedimentos Éticos 

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos da UFSCAR, através dos pareceres 382/2011 e 291/2011. Em seguida foi 

apresentado a Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis, SC e aceito pela atual 

gestora da Gerência de Educação Especial, que organizou o primeiro encontro com as 

42 professoras de educação especial, 38 atuantes nas SRMs e 04 que estão assessorando 

a gerência nesta gestão. 

Neste primeiro encontro, no dia três de outubro de 2012, foi apresentado o 

projeto ONEESP, o cronograma de encontros pré-agendados e a proposta de grupo 

focal. 

Das 42 professoras, que participaram do encontro, 25 aceitaram colaborar com o 

estudo e uma, a Gerente de Educação Inclusiva, espontaneamente se dispôs a participar, 

somando assim 26 participantes. Os termos de consentimento livre e esclarecido foram 

assinados pelas professoras (ANEXO A) neste primeiro encontro do grupo focal. 

Vale ressaltar que os termos foram elaborados com base na resolução 196/96, 

Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos 

(BRASIL, 1996), do Conselho Nacional de Saúde, prevendo gravação e autorização do 

uso das respostas das participantes, desistência em qualquer momento da pesquisa com 

a consequente retirada o consentimento. 

 

Etapa II: Caracterização da política de inclusão escolar do município 
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Essa etapa desenvolveu-se por meio de um estudo documental para a análise da 

legislação educacional nacional e municipal, no que tange a Educação Inclusiva a partir 

de 2008 e contribuiu para uma reflexão das Políticas de Educação Inclusiva no Brasil, 

assim como no Município de Florianópolis e consequentes mudanças na escolarização 

dos alunos público alvo da educação especial. 

Para isso foram analisados os documentos legais: Convenção dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência, ratificado pelo Brasil através do Decreto Nº 186/2008, a 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 2008, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, instituídas pela 

Resolução CNE/CEB nº4/2010,o Decreto Nº 7.611/2011, as Diretrizes Operacionais 

para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica nº4, de 2 de 

outubro de 2009, o Plano Nacional de Educação (PNE) para o decênio 2011-2020 e os 

documentos orientadores: Programa de Implantação de Salas de Recursos 

Multifuncionais 2007 e Manual de Orientação: Programa de Implantação de Sala de 

Recursos Multifuncional, 2010. 

 No que tange especificamente ao Município de Florianópolis, este parte de uma 

diretriz nacional dentro da Educação Especial, norteado pelos documentos nacionais e 

organiza a Educação Inclusiva com autonomia por meio do Documento Orientador da 

Educação Especial na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis de 2010. 

Este estudo prévio possibilitou conhecer as diretrizes da política no âmbito da 

produção de textos e consequentemente estabelecer correlações com a interpretação de 

política pelos professores, no nível da prática. 

 

Etapa III. Estudo do funcionamento das salas de recursos 

 

 Para responder as questões pertinentes a esta pesquisa, foram pré-agendados 

cinco encontros com as professores de Educação Especial atuantes nas SRM, nos quais 

foram desenvolvidos trabalhos coletivos e entrevistas semiestruturadas por meio da 

técnica de grupo focal. 

 Segundo Barbour (2009) “Grupos focais são ótimos para nos permitir estudar o 

processo de formação de atitudes e os mecanismos envolvidos e na interrogação e 

modificação de visões”. 
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  A técnica de grupo focal apresenta muitas vantagens para analisar e perceber 

como os sujeitos interpretam as informações recebidas e como opinam sobre o assunto 

discutido. 

A multiplicidade de opiniões geradas em um Grupo Focal permite ao 
pesquisador ter acesso a uma gama imensa de dados não somente verbais, 
mas também de captar através de registros de imagens e observações 
sistemáticas, processos emocionais que envolvem os participantes com o 
objeto pesquisado.  (DAGNONI, 2011, p16) 

 

É importante citar a figura do moderador como peça fundamental para o 

trabalho, que nesta pesquisa contou com a participação da professora Geovana Lunardi 

Mendes em quatro encontros e no último com a professora Prof.ª Regina Célia Linhares 

Hostins, ambas coordenadoras da Pesquisa do ONEESP em Santa Catarina. 

A partir do objetivo central da pesquisa: analisar o processo de interpretação e 

tradução da política de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva pelos 

professores de SRMs na Rede Municipal de Florianópolis – SC, o trabalho com grupo 

focal foi dividido em três eixos de discussão e análise, conforme o roteiro da entrevista 

focal (perguntas disparadoras): iniciou com o eixo temático I:- Formação de professores 

para a inclusão escolar, seguido do eixo II- Avaliação do estudante com Necessidades 

Educacionais Especiais e do eixo III - Organização do ensino nas SRMs e classes 

comuns.  

Na figura 6 apresento a configuração destes eixos: 

 
Figura 6 – Eixos temáticos discutidos no Grupo Focal 

 

Fonte: Produção da Pesquisadora 2013 
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 Os temas foram discutidos de maneira organizada em cinco encontros, que 

aconteceram com uma dinâmica diferenciada, devido ao número de participantes. Com 

o objetivo de analisar as reflexões individuais e do todo o grupo, as discussões 

aconteceram em subgrupos e a validação foi em plenária. 

 Houve também entrevista individual, com questões referentes ao perfil pessoal e 

profissional das participantes e no final dos trabalhos, todas receberam certificado de 

participação com carga horária de 20 horas. 

 A seguir descrevo detalhes dos encontros:  

1º Encontro:  

O primeiro encontro contou com a presença de 21 professoras de SRMs, quatro 

professoras de Educação Especial, que nesta gestão, exercem a função de assessoras da 

Educação Especial na Gerência de Educação Inclusiva e da gestora da Gerente de 

Educação Inclusiva, que participou espontaneamente, totalizando 26 participantes.  

No primeiro encontro ocorrido no dia três de outubro de 2012, a moderadora 

iniciou com a apresentação da equipe da pesquisa. Em seguida, apresentou o 

Observatório Nacional de Educação Especial em Santa Catarina, e explicou os 

objetivos, a metodologia e os propósitos mais amplos da pesquisa, qual seja: oferecer ao 

MEC um panorama do trabalho de Educação Especial no âmbito Nacional. 

 Na ocasião, as professoras convidadas demonstraram interesse em participar. A 

moderadora explicou que o foco da pesquisa é entender a Política de Educação Especial 

e como o trabalho tem sido organizado e desenvolvido. Para isto o trabalho com o grupo 

focal foi dividido em três eixos de discussão e análise: Eixo I - Formação de Professores 

para Inclusão Escolar, Eixo II - Avaliação do Estudante com Necessidades Educacionais 

Especiais, subdividido em três etapas: avaliação para identificação, avaliação para o 

planejamento e avaliação de rendimento escolar e Eixo III – Organização do Ensino nas 

SRM e Classes Comuns. 

A moderadora caracterizou também a pesquisa como colaborativa, visto que se 

desenvolve com a contribuição dos professores e se insere num conjunto de pesquisas 

que tem o perfil de pesquisa-ação. Explicou também sobre a técnica de grupo focal, que 

tem como característica a reflexão sobre a temática, cuja dinâmica diferenciada, é 

adequada, considerando sua configuração: o número de participante. 

 Após as explicações iniciais, todas as presentes, receberam os ‘Termos de 

Consentimento Livre e Esclarecido”, para assinatura.  Em seguida receberam entrevistas 
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individuais com questões referentes ao perfil pessoal e profissional e após as 

responderem, reuniram-se em grupos, conforme o tempo que atuam na Educação 

Especial. 

 Ressalta-se que as participantes dos grupos assinaram termo concordando com a 

publicação das fotos nas quais aparecem, embora seus nomes não sejam divulgados. 

Os grupos se organizaram da seguinte maneira: 

 

Figura 7– Organização de subgrupos no Grupo Focal (primeiro encontro) 

 

Fonte: Produção da Pesquisadora 2013 

 

Nos grupos, as participantes abordaram o tema ‘satisfação pela escolha 

profissional’, e em seguida no grande grupo, apresentaram questões comuns ao grupo. 

A discussão foi conduzida pela mediadora. 

O primeiro grupo relatou a importância do trabalho com o aluno, as relações 

com a comunidade escolar, com os profissionais da saúde e o desenvolvimento do aluno 

no processo de aprendizagem e socialização. Como conflito foram pontuados o retorno 

financeiro e os desafios em efetivar a inclusão escolar. 

O segundo grupo relatou a satisfação com a escolha profissional e com o 

trabalho e como conquistas, as intervenções com os familiares. Como conflitos retratam 

as condições de trabalho, o isolamento das SRM em relação às escolas e a falta de 

valorização do trabalho. 

O terceiro grupo também mostrou-se satisfeito com a escolha e com o trabalho 

com os alunos e familiares. Relataram como conflitos o isolamento do grupo do AEE, 

sentem falta de mais estudos e pensam que há pouca motivação para o trabalho. 

O quarto grupo relatou a formação inicial. Evidenciaram a maturidade e a 

identificação com a causa como ponto favorável para o trabalho na escola e na inclusão 

social. E como conflitos destacaram a ampliação das funções na SRM.  
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O retorno dos subgrupos ao grande grupo foi filmado para a realização de uma 

síntese das respostas. 

2º Encontro:  

O segundo encontro ocorrido no dia 10 de outubro de 2012, iniciou com a 

apresentação, resumida, das discussões do encontro anterior por meio de em Power 

point. A síntese oportunizou a reflexão sobre o que foi relatado no encontro anterior. 

Em seguida individualmente as professoras participantes receberam o questionário do 

Eixo I – Formação de Professores para a Inclusão Escolar e tiveram tempo determinado 

para responderem. 

Novamente, após responderem as questões, formaram grupos – que foram 

conduzidos pela mediadora - para discutirem pontos de comum acordo.  Em plenária, 

os grupos expuseram seus pontos de vista em relação ao questionamento. Este momento 

foi documentado com fotos e vídeo e devolvido em formato de síntese para discussão 

no próximo encontro. 

3º Encontro:  

No terceiro encontro, que ocorreu no dia 17 de outubro de 2012, foram 

discutidas as sínteses das ideias debatidas no encontro anterior. Nesta ocasião as 

professoras participantes puderam voltar às questões, reformulando ou mesmo mudando 

suas respostas, quando julgavam necessário. 

Somente uma professora participante se manifestou, pois não compreendeu a 

interpretação da sua fala. Realizaram-se as mudanças julgadas necessárias. Observou-se 

responsabilidade com o trabalho e interesse do grupo no resultado da pesquisa.  

O trabalho seguiu com a condução da mediadora, que propôs três subgrupos de 

trabalhos para que o grupo discutisse as questões do Eixo II – Avaliação do Estudante 

com Necessidades Educacionais Especiais, subdividido em três etapas: A, B e C. 

Cada subgrupo abordou as questões de uma etapa, conforme demonstrado na 

figura 8: 
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Figura 8 – Divisão de trabalhos do Eixo III em subgrupos no Grupo Focal 

 

Fonte: Produção da Pesquisadora 2013 

 

Neste mesmo dia, os grupos se organizaram e apresentaram em plenária - 

utilizando o recurso do Power point - as respostas em comum acordo.  

Houve grande discussão nas plenárias e várias professoras participantes se 

manifestaram, consequentemente, o trabalho proposto para o dia não foi concluído. 

 

4º Encontro:  

 O quarto encontro, no dia 31 de outubro de 2012, abrangeu os períodos 

matutino e vespertino e contou com a presença de outra mediadora, que já havia sido 

apresentada ao grupo no primeiro encontro. 

O trabalho prosseguiu com as questões pendentes do último encontro. As 

professoras participantes continuaram suas apresentações das etapas do Eixo II e por 

fim chegaram a um resultado. Validaram- se assim o Eixo II e novamente os resultados 

em plenária foram filmados para serem sintetizados e analisados posteriormente. 

Em continuidade a moderadora novamente propôs subgrupos com a mesma 

dinâmica: com a divisão do Eixo III, as professoras participantes responderam as 

questões nos subgrupos e apresentaram em Power point suas ideias. 

O trabalho teve continuação no período vespertino. As apresentações em 

plenária também foram filmadas para serem analisadas posteriormente. Assim 

encerraram-se os trabalhos com a validação do Eixo III. 
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2.5 Abordagem teórico-metodológica de análise de dados 

 

A análise de dados fundamentou-se nos estudos de Stephen Ball e colaboradores 

(BOWE; BALL, 1992; BALL, 1990;1994; BALL, MAGUIRE E BRAUN, 2012) 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” Esta proposta tem sido discutida no Brasil por 

Jefferson Mainardes (2006 e 2011) e compõe um referencial analítico importante para a 

análise e acompanhamento das políticas educacionais em sua formulação inicial até sua 

interpretação e seus efeitos. 

Stephen Ball e Richard Bowe consideram que a formulação de uma política não 

ocorre em um processo linear. Esta ocorre e se efetiva em um ciclo contínuo, inter-

relacionado entre o contexto de influências (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). 

No contexto de influência, iniciam-se as políticas, e grupos de interesse 

disputam para influenciar nas definições das metas sociais da educação. Nele envolve-se 

a “circulação internacional de ideias” (Popkewitz, apud Ball, 1998a), o “processo de 

empréstimo político” (Halpin & Troyna, apud Ball1998a) e a venda de ideias e 

pesquisas ao mercado político e acadêmico por meio de periódicos, livros, conferências. 

(MAINARDES 2006). 

O segundo contexto, é o contexto da produção de texto. Nele ocorrem acordos 

providos das influências dos grupos participantes e interessados que resultam em textos 

políticos. Esses textos representam a política; “textos legais oficiais e textos políticos, 

comentários formais ou informais sobre os textos oficiais, pronunciamentos oficiais, 

vídeos etc.” (MAINARDES, 2006, p. 52). 

O contexto da prática, por sua vez é onde as políticas passam por um processo 

de interpretação e podem ser recriadas e traduzidas pelos profissionais atuantes na 

educação. Neste contexto há possibilidades de mudanças na prática e na estrutura e estas 

podem ocasionar impactos. 

 

Esta abordagem, portanto, assume que os professores e demais profissionais 
exercem um papel ativo no processo de interpretação e reinterpretação das 
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políticas educacionais e, dessa forma, o que eles pensam e no que acreditam 
têm implicações para o processo de implementação das políticas. 
(MAINARDES, 2006, p. 53) 

 

Mainardes reforça a importância de que os profissionais atuantes na educação 

apresentam no contexto da prática, com base em suas experiências, necessidades e 

desafios encontrados nas escolas, contribuições para a implantação das políticas 

educacionais. 

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

interpretação/tradução da política no contexto da prática” (theoryofpolicyenactment).  

Ball, Maguire e Braun (2012) enfatizam o contexto da prática. Para os autores, as 

políticas são colocadas em ação em condições materiais, com variedade de recursos, em 

relação a ‘problemas’ específicos.  

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 , 2012, 

p.3).  

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

interpretação da política pelos professores cotidianamente envolvidos com a politica de 

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

transtornos globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades na escola. 

Para alcançar tal objetivo, são estabelecidas categorias de análise, distribuídas 

em três eixos temáticos, que a priori, abarcam as novas demandas por formação de 

professores de educação especial, a formação inicial e continuada desses profissionais e 

as competências e o papel do professor de AEE 

Nessa perspectiva, busca-se identificar o processo de formação inicial e 

continuada dos professores das SRMs; que concepções e práticas de avaliação são 

adotadas nas SRMs e como se organiza o ensino nas SRMs e nas classes comuns do 

ensino regular. O quadro a seguir apresenta as categorias de análise. 
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Quadro 4 – Categorias e subcategorias da análise 

 
Fonte: Produção da Pesquisadora 2013 

 

Os temas foram discutidos de maneira organizada em cinco encontros, que 

aconteceram com uma dinâmica diferenciada, devido ao número de participantes. Com 

o objetivo de analisar as reflexões individuais e coletivas, as discussões aconteceram em 

subgrupos e a validação foi em plenária. 

Houve também entrevista individual, com questões referentes ao perfil pessoal e 

profissional das participantes e no final dos trabalhos as todas receberam certificado de 

participação com carga horária de 20 horas. 
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3. FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA INCLUSÃO ESCOLAR 

 

A pesquisa está pautada em três problemáticas centrais, sendo elas: formação de 

professores para a inclusão escolar, avaliação do estudante com necessidades 

educacionais especiais e a organização do atendimento educacional especializado nas 

salas nas SRMs. (ONEESP, 2010) 

Diante disto, procurei neste capitulo analisar as recomendações textuais da 

política e as concepções e experiências das professoras em relação à formação do 

professor atuante no AEE, sistematizando as categorias de análises já definidas a priori 

no estudo em âmbito nacional, ao qual minha pesquisa integra-se. As categorias de 

análise elencadas são: novas demandas para a formação dos professores de Educação 

Especial, formação inicial e continuada e definição e competências do professor do 

AEE. 

Como primeiro exercício de análise, no entanto, busquei identificar as possíveis 

correlações e distanciamentos entre o texto oficial da política e as normativas adotadas 

pelo município em relação a esta, visto que os estes apresentam relativa autonomia para 

a organização da inclusão escolar. Busquei, neste sentido observar o movimento de 

interpretação da política pela Rede municipal e os modos como essa foi se configurando 

para atender a realidade desse contexto. 

De acordo com Ball, Maguire e Braun (2010, 2012): a interpretação é um 

engajamento com a linguagem da política. É um processo interativo de produção de 

institucional de textos e de definição de estratégias para colocá-los em ação.  

“O processo de traduzir políticas em práticas é extremamente complexo” afirma 

Ball  em entrevista concedida a Mainardes; Marcondes (2009, p.305); é uma alternância 

entre modalidades. As políticas são escritas (modalidade primária) e no contexto 

institucional elas são reescritas e esse processo sofre interpretações, as quais também 

são convertidas em novas traduções no interior da escola. Para esse autor, 

converter/transformar essas modalidades, é algo extremamente difícil e desafiador de se 

fazer. Na interpretação e tradução entram em jogo negociações de sentido, criatividade, 

interações e historias cujos resultados são impossíveis de controlar. “A prática é 

composta de muito mais do que a soma de uma gama de políticas e é tipicamente 

investida de valores locais e pessoais e, como tal, envolve a resolução de, ou luta com, 
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expectativas e requisitos contraditórios – acordos e ajustes secundários fazem-se 

necessários”. 

 A Rede Municipal de Florianópolis orienta-se pelo documento nacional, 

instituído pelo Ministério da Educação PNEEPEI (2008) e organiza a Educação 

Inclusiva por meio do Documento Orientador da Educação Especial na Rede Municipal 

de Ensino de Florianópolis de 2010, elaborado pela Secretaria Municipal de Educação – 

Gerência de Educação Inclusiva e outro documento importante, o Plano Municipal de 

Educação – PME de 2009, instituído pela Secretaria de Educação do Município. Além 

destes, outros documentos legais normatizam o processo de escolarização de alunos 

público alvo da educação especial na Rede Municipal de Florianópolis, os quais serão 

discutidos nesse capítulo. 

Considera-se que “Os anos finais da década (2008, 2009 e 2010) foram decisivos 

para a definição de uma mudança de curso nas diretrizes da política para o setor no 

Brasil” (GARCIA e MICHELS, 2011, p. 109), quando o país passa a implantar a 

política denominada de “Educação Inclusiva”. 

Um primeiro aspecto a ser considerado quando se trata de interpretação da 

política é a trajetória histórica da instituição (neste caso rede municipal e suas escolas) 

em relação à política de Educação Especial. A rede municipal de Florianópolis-SC, 

apresenta uma história de crítica e de capacidade inovativa no que se refere à definição 

Educação Inclusiva, a qual é anterior às diretrizes da Política Nacional de 2008. 

Machado (2009) descreve a política instituída na rede àquela época. Para a 

autora já estava definido nos documentos institucionais o papel do AEE nas escolas 

regulares em relação à inclusão escolar, assim como o uso da terminologia da Sala de 

Recursos, então denominada Sala de Multimeios, para esse atendimento na escola.  

Para a autora, a partir de 2002 o AEE 

 

 [...] passou a ser entendido como complementar e não mais substitutivo do 
ensino escolar ministrado nas salas de aula comuns. Esse atendimento é 
diferente do ensino escolar: atende às necessidades específicas dos alunos 
com deficiência, provendo recursos que promovem o acesso desses alunos à 
escolarização. Os serviços de educação especial da rede deveriam, então, ser 
um complemento do ensino regular e não seu substitutivo. (MACHADO, 
2009, p. 19 e 20). 

 

Observa-se que desde 2002 havia uma inquietação quanto ao papel do 

atendimento educacional especializado. Machado (2009) relata que: 



 

 

40 

 

 

Persistia um modelo tradicional de acompanhamento dos alunos com 
deficiência, realizado por professores itinerantes nas unidades escolares, que 
fazia que a escola não se responsabilizasse por seu papel de escolarizar, mas 
transferisse a responsabilidade para os professores especializados... 
[...] Era necessário ter a clareza de que os serviços de educação especial 
disponíveis não correspondiam ao que significa o atendimento educacional 
especializado para pensar na ressignificação do modelo de educação especial 
(MACHADO, 2009, p. 20 e 21). 

 

É perceptível no texto uma preocupação na definição do papel da Educação 

Especial na relação com a escola regular em processos de inclusão escolar, assim como 

elucidar o significado do serviço de atendimento educacional especializado, e sua 

organização. 

Nesse sentido, o projeto de Salas de Recursos, para o atendimento educacional 

especializado, já se efetivava na rede municipal de Florianópolis desde 2002, porém, 

estruturadas, havia, inicialmente apenas nove salas e estas atuavam cada uma com uma 

deficiência específica. 

As salas foram implantadas pela Portaria n. 033/2003 e tinham o objetivo de 

promover o ensino do Sistema Braille, do sorobã, da LIBRAS, bem como, adequar 

materiais e prover a acessibilidade dos alunos com deficiência às salas de aula comuns. 

(MACHADO, 2009) 

As Salas de Recursos “para acompanhar, então, seu redimensionamento em 

direção à perspectiva inclusiva, passaram a ser denominadas “Salas Multimeios”, ou 

seja, aquelas que buscam meios para complementar a sala de aula” (MACHADO, 2009, 

p.78). 

O que se evidencia nessa política adotada pelo município é uma concepção de 

educação inclusiva que guarda relação direta com a política atual, porém, levada a cabo 

cinco ou seis anos anteriores a esta. Assim, uma questão que não pode ser ignorada nas 

discussões sobre políticas educacionais, é a produção histórica dos conceitos e diretrizes 

que se efetivam no contexto micro e as quais, por sua vez, também influenciam os que 

são influenciados pelos contextos macro de produção de textos das políticas. Não se 

trata, portanto, de uma relação linear, mas multiconectada. 

O Município de Florianópolis lançou, quatro anos antes do documento da  

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL 

2008), o Programa denominado: Escola Aberta às Diferenças (MACHADO 2004). Este 
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documento apresentava as diretrizes para a Educação Inclusiva e o papel do AEE por 

meio de Salas de Recursos (então chamadas Salas Multimeios) no Município. 

Pode-se considerar que o movimento de vinha ocorrendo na rede nos primeiros 

anos de 2000, de certo modo, também exerceu influências no delineamento da política, 

nos anos posteriores. Afinal, as políticas são sempre escritas a partir de uma complexa 

rede de influências, em um processo que envolve compromissos, negociações, 

contestações e/ou lutas entre diferentes grupos, dentro e fora dos mecanismos oficiais de 

produção das políticas (BALL, MAGUIRE; BRAUN, 2012). 

Não se pode ignorar que a política levada a cabo no micro contexto resulta 

também de interpretações de inúmeros documentos e legislações que, desde o final da 

década de 1990, foram delineando os rumos da Educação e da Educação Especial no 

Brasil e no mundo com vistas à reforma educacional. Entre a série de documentos 

publicados no período, destaco alguns considerados centrais no encaminhamento das 

mudanças e destacados pela Rede Municipal de Florianópolis no seu Plano Municipal 

de Educação.  

...o Atendimento Educacional Especializado (AEE) tem como fundamentação 
os documentos legais vigentes, tais como: Constituição Federal, LDBEN Nº 
9394/96, Convenção de Guatemala (1999), promulgada no Brasil pelo 
Decreto nº 3.956/2001, declaração de Salamanca e ainda a Política Nacional 
de Educação Especial, na perspectiva da Educação Inclusiva, aprovada em 
janeiro de 2008. (FLORIANÓPOLIS 2009, p. 91). 

 

Os documentos produzidos por organismos internacionais4 exerceram ativa 

influência no fomento às políticas da Educação Inclusiva/Especial no Brasil e na 

instituição de novas leis e políticas educacionais, visando à inclusão de alunos com 

deficiência em nosso país. Esses documentos buscaram assegurar o direito à inclusão do 

aluno com deficiência e desse modo, contribuíram, cada um a seu modo e a partir de 

conceitos diferenciados, para a formação do discurso das políticas públicas para a 

Educação Inclusiva.  

No Brasil, a LDBEN5 exerceu um papel relevante no direcionamento da política 

na perspectiva de inclusão. Ela reafirma as ações inclusivas existentes na área da 

                                            

4 Declaração de Salamanca, elaborada na Conferência Mundial de Educação Especial, realizada em 
Salamanca – Espanha, em 1994, afirma que a educação de crianças, jovens e adultos com necessidades 
educacionais especiais (NEE) deve ocorrer dentro do sistema regular de ensino (UNESCO, 1994)
Convenção de Guatemala, de 1999, prevê a eliminação de todas as formas de discriminação contra 
pessoas com deficiência e o favorecimento da sua integração na sociedade. 
5 Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 
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educação, respaldadas nos acordos internacionais e apresenta a Educação Especial em 

seu artigo 58 como “modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na 

rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais”. 

Assim, o direito à educação inclusiva, no Brasil, está assegurado tanto na Lei de 

Diretrizes e Base da Educação Nacional de 1996, quanto na Constituição Federal de 

1988, que ressalta em seu Artigo 205: “A educação, direito de todos e dever do Estado”. 

Do mesmo modo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação no seu Artigo 3º, afirma que 

o ensino será ministrado com base no princípio da “igualdade de condições para o 

acesso e permanência na escola”. Estas leis maiores, por si só garantem, a educação 

para todos, dando oportunidades educacionais e universalizando o acesso à educação, 

garantindo não somente a matrícula, como também a permanência de alunos com 

Necessidades Educacionais Especiais. 

Esses documentos contribuíram para a formação do discurso da política de 

educação inclusiva da Rede Municipal de Florianópolis e o município por sua vez, 

interpretou e recriou as políticas por meio de documentos próprios, procurando retratar 

sua realidade, suas condições materiais e humanas, sua cultura e história. 

Situado o contexto primário de produção da política, nos âmbitos macro e micro, 

meu exercício de análise a partir de então, caminhou no sentido de discutir o conteúdo 

destes documentos no que se refere à definição das políticas públicas no contexto atual 

para a educação especial, evidenciando, no entanto, os aspectos referentes ao primeiro 

eixo temático: a formação de professores para a educação especial. Da mesma forma, a 

partir das orientações apresentadas no contexto de produção do texto, busco estabelecer 

conexões com as interpretações ou traduções da política, pelas professoras de SRM, 

evidenciadas em seus depoimentos. 

 

3.1 Novas Demandas para a Formação dos Professores 

 

 Na PNEEPEI de 2008, o papel do atendimento educacional especializado ganha 

novos contornos: especifica-se o seu público alvo, a forma de organização do 

atendimento, a avaliação do estudante, a formação do professor para a inclusão escolar e 

define-se a Sala de Recursos Multifuncional como o espaço estruturado para 

atendimento a essa o público alvo, nos diferentes níveis e modalidades de ensino.  



 

 

43 

 

De acordo com a orientação da política o atendimento educacional especializado 

(AEE) considerado “[...] um conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e 

pedagógicos organizados institucionalmente” (BRASIL, 2008, art.1º,§1º) deve ser 

articulado com a proposta pedagógica do ensino comum, e deve enfatizar a ideia de que 

“esse atendimento complementa e/ou suplementa” as atividades de escolarização, 

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

à escolarização” (BRASIL, 2008, p. 16). 

As Salas de Recursos Multifuncionais (ou Multimeios, para a Rede Municipal de 

Florianópolis) tiveram algumas modificações em suas características, dentre elas: o 

atendimento deixou de ser específico para uma deficiência, passando a atender o 

público alvo da Educação Especial: alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação (BRASIL, 2008). Esse 

direcionamento produz consequências no direcionamento da formação do professor que 

deve, a partir de então, conhecer e dominar os procedimentos para atuar com toda a 

diversidade desse público. Esta mudança evidencia o que as professoras atuantes nas 

SRM denominaram de atendimento generalista. “As políticas trouxeram novas 

demandas, o atendimento ficou mais generalista do que específico”, (P19) afirma uma 

das professoras. 

Para discutir o assunto as professoras se dividiram em três grupos, que elencou 

respectivamente as seguintes demandas para a formação: 

Grupo 1: 

- Necessidade de saber sobre todas as deficiências (TGD e Altas Habilidades); 
- A formação tem que dar conta de todos os níveis de ensino, onde estão inseridos os 
alunos público alvo; 
- Estes fatores têm contribuído para uma formação mais ‘generalista’ ao invés de 
específica. 
 

Grupo 2: 

- Saber sobre todas as deficiências, síndromes e superdotação;  
- A política do MEC não está clara neste aspecto, principalmente em relação às 
dificuldades de aprendizagem; 
- Conhecer sobre a legislação da Educação Básica (Educação Especial – Educação 
Inclusiva). 
 

Grupo 3: 

- Maior entendimento da educação global em diversos níveis e estrutura 
organizacional; 
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- Formação em diversos tipos de deficiência; 
- Saber sobre as novas tecnologias que envolvem as diversas deficiências. 

 

As professoras atuantes nas Salas Multimeios eram especialistas em uma 

deficiência, eram especialistas da especialidade. Parece confuso, mas isso significa dizer 

que cada professora especialista em educação especial, se especializava também em 

uma deficiência. “Os professores que atuam no atendimento educacional especializado, 

além da formação básica em Pedagogia, devem ter uma formação específica para atuar 

com a deficiência a que se propõem a atender” (BATISTA e MANTOAN, 2005, p.9). 

Diante dos diálogos estabelecidos, pude constatar algumas preocupações a partir 

da nova política de educação especial/inclusiva. As falas pareciam se entrelaçar em uma 

mesma inquietação, testificando um consenso entre as professoras: a implantação das 

SRMS por meio da Portaria Ministerial nº. 13/2007 trouxe alguns desconfortos e 

desconstruções, uma oposição entre o que estava posto: a especialidade sobre uma 

determinada área e o que se coloca para o momento: uma generalização.  

Implícitos a este embate, destaco dois pontos ressaltados por ambos os 

subgrupos: a ampliação do público alvo e o atendimento a todos os níveis de ensino, 

segundo a PNEEPEI. 

Primeiramente as professoras participantes do grupo focal ressaltam a ampliação 

das deficiências a serem ofertadas no AEE, como o caso do transtorno global de 

desenvolvimento e das altas habilidades/superlotação. A professora P16 relata “Hoje 

precisamos saber sobre todas as deficiências, consequentemente saber sobre todas as 

tecnologias que envolvem as diversas deficiências”. A professora P14, fez referência às 

formações promovidas pelo MEC e pela própria Rede Municipal de Florianópolis “as 

formações que a gente teve foram com o apoio do MEC e tivemos formações específicas 

da prefeitura”. 

Essa diversidade e ampliação do público a ser atendido trouxe a necessidade de  

aprendizado sobre as novas tecnologias e novos recursos que envolvem todas as 

deficiências e essa mudança tratou de formar um novo perfil de professor de educação 

especial, como chama Garcia (2013), um professor de educação especial reconvertido, 

um novo professor com um olhar voltado a todas as deficiências para a identificação de 

habilidades, partindo da elaboração de um plano de atendimento com o objetivo de 

sanar as barreiras por meio de recursos e estratégias. 
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...o Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais há uma 
preocupação em formar um novo professor de educação especial, 
reconvertido, que não vai atuar nas instituições especializadas, classes 
especiais ou salas de recursos de atendimento por área de deficiência. Trata-
se de formar em serviço o professor do AEE realizado na SRM. Tal serviço 
pode atender a todos os alunos considerados oficialmente como público-alvo 
da política de educação especial, a saber: aqueles com deficiências, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação 
(GARCIA, 2013, p. 13).grifo meu 

  

Nessa nova perspectiva os alunos público alvo são incluídos, matriculados na 

escola básica em todos os níveis de ensino e no ensino superior, assim como ressalta a 

PNEEPEI, uma vez que a Educação Especial, considerada transversal, perpassa todos os 

níveis, etapas e modalidades desde a Educação Infantil até o Ensino Superior (BRASIL, 

2008). 

Entre a proposta de atendimento idealizada pela política encontramos a escola, 

os professores e os cursos de formação inicial deparando-se com a realidade e tentando 

traduzir a política a partir desse contexto. Evidencia-se assim outro ponto de inquietação 

e novamente uma oposição entre o proposto e o que estava posto: a exigência de uma 

generalização das competências do professor e a existência real de uma formação inicial 

e também continuada, pautada na especialidade da especialidade (deficiência mental, 

deficiência físico, deficiência visual entre outras).  “No âmbito da minha formação 

inicial, não me sinto apta para trabalhar com ensino superior, porém por meio de 

pesquisas e estudos me torno apta” (P1). 

 Nos depoimentos retratados nos encontros com o grupo focal, evidencia-se a 

apreensão das professoras diante das mudanças nas políticas educacionais para a 

educação especial/inclusiva e o quanto reflete no contexto da prática: desconfortos, 

desconstruções e a perda de referência. Como cita a professora P22 “Se eu pensar, há 

tempos atrás, como professora de sala de recursos para baixa visão e cegos... a gente 

tinha referência”.  

 Esses relatos expressam a maneira como o professor especialista se vê e quais 

mudanças necessitou para adequar a sua prática à nova política. Observa-se também que 

o AEE da forma como orientado na política apresenta restrições ao trabalho do 

professor e às demandas do aluno, pois as condições de trabalho, a sua experiência 

profissional e formação inicial estão em oposição ao movimento generalista de 

atendimento às necessidades especificas dos alunos.  
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Ao considerar suas atribuições, o professor das SRMs se dá conta de suas 

múltiplas funções, uma vez que assume inúmeras tarefas específicas relacionadas a um 

público com características também muito específicas marcadas pelos diversos tipos de 

deficiências, conforme orienta a lei. 

No entanto, entre os dois tipos de formação, infere-se das falas das professoras, 

que as políticas de Educação Especial privilegiam a formação continuada e caminham 

na direção da formação de um multiprofissional, que atenda a todas atribuições de 

forma “qualificada”.  

Assim, o professor de Educação Especial carrega no seu ofício diário, as 

indefinições sobre seu papel na escola porém sabe que é de sua responsabilidade a 

contribuição para a concretização da Política de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva. 

 

3.2 Formação Inicial e Continuada 

   

A formação inicial dos professores é de suma importância em suas práticas 

diárias, visto ser a base que sustenta seus saberes, em qualquer área da educação.  No 

que se refere às políticas implantadas pelo governo brasileiro para a educação inclusiva, 

desde a Constituição Federal do Brasil (BRASIL, 1988), as políticas de formação de 

professores caminham na direção da oferta do AEE no ensino regular. 

Nas Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na 

Educação Básica, modalidade Educação Especial, atribui-se ao papel do professor do 

AEE: 

 
I – identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, 
de acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos 
alunos público-alvo da Educação Especial; 
II – elaborar e executar plano de Atendimento Educacional Especializado, 
avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de 
acessibilidade;  
III – organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de 
recursos multifuncionais;  
IV – acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos 
pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, 
bem como em outros ambientes da escola;  
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;  
VII – ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades 
funcionais dos alunos, promovendo autonomia e participação;  
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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.3). 

 
 

Todas essas atribuições implicam que o professor do AEE tenha que lidar com 

as situações que requerem dele competências múltiplas e flexibilidade para atuar em 

diferentes âmbitos, setoriais e intersetoriais. Sobre essa condição, Mendes (2010, p. 24), 

afirma que o professor acaba por ter uma “sobrecarga de responsabilidades, tais como 

saber lidar com todas as categorias de deficiência, transtornos e superdotação, em todos 

os níveis e modalidades de ensino e em diversificados locus– escolas especiais, salas de 

recursos, classes hospitalares, ensino domiciliar”. 

 O documento da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), aponta a formação dos professores para o AEE 

como uma das condições fundamentais para a escolarização dos alunos e prevê também 

que a formação desses profissionais para atuar no AEE, pode se dar por intermédio da 

formação continuada, no entanto, em relação aos professores regentes das classes 

comuns, que possuem em suas salas, alunos com deficiência, o documento não traz 

nenhuma menção sobre a necessidade de sua formação.  

 
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. (BRASIL, 2008, p. 17-18)  

 

 
Também a LDB 9394/96, Art. 59, Inciso III, traz explícita essa necessidade, 

quando afirma:  

Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades 
especiais: 
III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, 
para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular 
capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. 

 
 

Na esteira do disposto na LDB 9394/96, o CNE aprova a Resolução 02/ 2001, a 

qual apresenta dois tipos distintos de professores para trabalharem com alunos 

“portadores de necessidades educacionais especiais”: os capacitados e os especializados. 
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Assim, de acordo com o referido documento, professores “capacitados” são os que 

atuam em classes comuns com alunos que apresentam necessidades educacionais 

especiais, os quais, em sua formação, de nível médio ou superior, tiveram conteúdos 

sobre educação especial (BRASIL, 2001).  

Já os professores especializados em Educação Especial, são de acordo com a 

Resolução 02/2001, os formados em cursos de licenciatura em Educação Especial ou 

em uma de suas áreas ou aquele formado em cursos de complementação de estudos ou 

pós-graduação em áreas específicas da Educação Especial, posterior à licenciatura 

(BRASIL, 2001). 

Em 2006, a Resolução n. 1 do CNE, que Instituiu as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, especificamente em relação à 

formação inicial, amplia a atuação dos docentes em várias áreas, em inúmeros espaços e 

em diversas de tarefas (Michels, 2011, p. 224). 

Essas novas diretrizes para os cursos de pedagogia, para (EVANGELISTA, 

2008, p. 1-2) objetivam “a construção de um profissional polivalente, com um espectro 

de atuação amplo, embora com formação restrita do ponto de vista teórico”. 

Essas mudanças são analisadas por Michels: 

 

A tese da reconversão docente assenta-se na “lógica” de que se o que se quer 
é formar uma “nova” mentalidade, para uma “nova” sociedade, onde os 
trabalhadores sejam mais flexíveis e adaptáveis a situações de mercado, o 
professor é elemento importante e este deve ser reconvertido, ou seja, ter sua 
própria função adaptada as atuais condições e necessidades (MICHELS, 
2011, p. 224). 

 
 

No que tange ao modo de formação de professores, após a Resolução n.1 de 
2006: 

 
Observa-se uma tendência cada vez maior de uma política de formação 
continuada e de ampliação dos cursos de pós-graduação, que aliadas às 
mudanças e aos avanços constantes do conhecimento, bem como às 
diferentes necessidades do exercício profissional, confere à formação 
continuada o status de condição para o trabalho pedagógico (BRIDI, 2012, 
p. 4). 

 
Esse modo de formação, de acordo com Michels (2008) tem sido o mais 

utilizado para formar professores para atuarem na educação especial.  

No entanto, o documento Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva (2008), pontua, que tanto a formação inicial, quanto à 

continuada, devem igualmente embasar o professor para trabalhar na área de educação 
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especial, pois ambas proporcionam conhecimentos gerais para o exercício da docência e 

conhecimentos específicos na área.  

Afirma ainda o referido documento: 

 
Essa formação possibilita a 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 da 
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.17 & 18). 

 

No entanto, a formação de professores especializados, nos cursos existentes, 

tanto na modalidade de formação inicial ou continuada, não dá conta da 

heterogeneidade da inclusão (PLETSCH, 2009). 

 

No Brasil, a formação de professores e demais agentes educacionais ligados à 
educação segue ainda um modelo tradicional, inadequado para suprir as 
reivindicações em favor da educação inclusiva. Vale destacar que, dentre os 
cursos de Pedagogia e de Pedagogia com habilitação em Educação Especial, 
poucos são aqueles que oferecem disciplinas ou conteúdos voltados para a 
educação de pessoas com necessidades especiais. Essa situação de carência 
no oferecimento de disciplinas e conteúdos vem ocorrendo apesar da 
exigência de um dispositivo legal pelo § 2.º do artigo 24 do Decreto n.º 3298, 
de 20 de dezembro de 1999. Além desse Decreto, há também a Portaria n.º 
1793/94, que recomenda a inclusão da disciplina "Aspectos ético-político-
educacionais da normalização e integração da pessoa portadora de 
necessidades especiais" prioritariamente em todos os cursos de licenciatura 
(PLETSCH, 2009, p.9). 

 

Assim, o que se tem, é um sistema inclusivo, que se limita à oferta de “uma 

disciplina com conteúdo sobre crianças com necessidades especiais, sem maior reflexão 

e aprofundamento acerca das capacidades e individualidades humanas, pode acabar 

auxiliando a manutenção de práticas segregacionistas” (Pletsch, 2009, p.9).  

Bueno (1999) corrobora com Pletsch quando afirma que apenas inserir na grade 

do curso de Pedagogia uma disciplina ou conteúdos sobre crianças com necessidades 

educativas especiais, concorre para: 

 

...práticas exatamente contrárias aos princípios e fundamentos da educação 
inclusiva: a distinção abstrata entre crianças que possuam condições para se 
inserir no ensino regular e as que não as possuam, e a manutenção de uma 
escola que, através de suas práticas, tem ratificado os processos de exclusão e 
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de marginalização de amplas parcelas da população escolar brasileira 
(BUENO, 1999 b, P.18). 
 

 
A PNEEPEI (2008) ressalta a formação do professor de educação especial, 

atuantes nas SRMs afirmando que 

 

[...] 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, nasclasses 
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. 17-18).   

 

Nesta perspectiva o professor de SRM deve ter em sua formação, conhecimentos 

gerais da docência e específicos na área, para a atuação no serviço do AEE e promover 

a inclusão de maneira interdisciplinar nas salas comuns. 

Neste contexto, a segunda categoria analisada, trata da discussão em torno da 

formação inicial e continuada dos professores de SRM da Rede Municipal de Ensino do 

Município de Florianópolis. Assim, a discussão permeia as experiências acadêmicas 

formais desses profissionais – graduação, especialização e/ou mestrado, doutorado – a 

concepção de educação especial que adquiriram com essa formação e, ainda, como isso 

se reflete na sua prática em sala de aula.  

Essa discussão que ocorreu nos subgrupos foi validada em plenária a partir da 

questão: Qual deve ser a formação inicial dos professores de SRMS? 

 

Grupo 1: 

- Qualquer licenciatura, que tenha disciplinas da Educação Especial diluída no 
currículo; 
- Considerando o momento atual, a formação inicial deveria ser Pedagogia com 
formação continuada nas especialidades da área. 
 

Grupo 2: 

- Pedagogia com habilitação em Educação Especial;  
- Entendimento de cognição, área afetivo social, psicomotricidade e desenvolvimento 
humano; 
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- Prática vinculada à teoria. 
Grupo 3: 

- Pedagogia com habilitação ou especialização em Educação Especial; 
- Professor efetivo ou professor substituto que continue o trabalho no ano seguinte. 
 

Os grupos citam a formação inicial em Pedagogia, como sendo a melhor 

indicada para o trabalho nas SRMS, no AEE. Por que Pedagogia? 

A professora P4 enfatiza “Quem não sabe sobre desenvolvimento humano, não 

deve trabalhar no AEE, porque uma de nossas demandas é a observação dos alunos na 

escola para avaliação, isso é básico, deveria estar na formação inicial de qualquer 

professor”. Sustenta ainda a professora P22 “O professor deve saber sobre 

desenvolvimento infantil e buscar a cada dia sobre as síndromes e deficiências”. 

Ressaltam a importância da Pedagogia como base sobre desenvolvimento humano, o 

que pressupõe uma formação de professores generalistas, aptos a lidar com as questões 

específicas da aprendizagem dos alunos e a especialização como formação continuada 

sobre as especificidades. Da mesma forma Alves e Jesus (2011) reforçam 

 

Associada a essa formação e para garantir a aprendizagem de todos os 
alunos, vale lembrar que o profissional também precisa construir 
conhecimentos específicos para assegurar a inclusão escolar dos alunos com 
deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação, conforme indicativos das diretrizes e do 
documento orientador da “Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva”. Mesmo que tenhamos formação 
específica para professores especializados nas respectivas áreas, os alunos 
estarão presentes na sala de aula comum e precisam aprender e se apropriar 
dos conteúdos escolares. (2011, p. 25) 

 

O professor de AEE deve ter como foco também a aprendizagem de seus alunos, 

para isto sua ação deve estar articulada às práticas pedagógicas do professor de sala de 

aula nas diferentes etapas e níveis de ensino, para assim ambos cumprirem o propósito 

de eliminar barreiras e auxiliar na promoção da escolarização de maneira a 

complementar e suplementar o ensino dos alunos público alvo da educação especial. 

As atribuições ao papel do professor atuante nas SRMS remetem a pensar não 

somente à formação inicial destes, como também à formação continuada, que em sua 

maioria, apresentam curso de graduação específico em uma deficiência. A professora 

P22 detalha que o professor deve “saber como o indivíduo aprende, que estratégias ele 

desenvolve, conhecer os recursos disponíveis para cada individualidade (deficiência), 

ter conhecimentos e práticas sobre tecnologias assistiva e saber fazer as transferências 
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das tecnologias educacionais para sala de aula”. O Programa de Implantação de Salas 

de Recursos Multifuncionais (2007) garante “a formação continuada dos professores 

para o uso das tecnologias e materiais específicos da sala de recursos multifuncionais” 

(BRASIL, 2007). 

Para tal, o que transparece é que o professor de AEE precisa estar em constante 

aprendizado, com uma prática vinculada a novas formações para superar as mudanças 

vindas com a nova política. Figueira acrescenta que “o bom educador reconhece que sua 

formação é permanente, contínua e flexível e que ocorre em salas de aulas das 

universidades, com o hábito e prática de leituras e de estudos, assim como também no 

dia a dia das escolas”. (2011, p. 36 grifo meu) 

Nos diálogos estabelecidos e nas referências citadas, observa-se que a prática 

atua também como espaço de formação, pois a partir do momento que o professor 

necessita adequar-se ao contexto da política, o profissional comprometido busca 

caminhos e saídas para responder, à sua maneira e considerando sua história e a história 

da instituição, às demandas da política.  

Para a realização desta tarefa, consta na legislação consultada, que o Governo 

Federal contribui por meio de recursos financeiros distribuídos pelo FUNDEB, o 

Decreto nº 7.611, que dispõe sobre a educação especial e o AEE, garante apoio técnico 

e financeiro em seu Artigo 5º, § 2º para a formação continuada de professores, gestores 

e demais profissionais da escola: 

 

III - formação continuada de professores, inclusive para o desenvolvimento 
da educação bilíngue para estudantes surdos ou com deficiência auditiva e do 
ensino de Braille para  estudantes  cegos  ou  com  baixa visão; 
IV - formação de gestores, educadores e demais profissionais da escola para a 
educação na perspectiva da educação inclusiva, particularmente na 
aprendizagem, na participação e na criação de vínculos interpessoais. 
(BRASIL, 2011). 

 

Percebe-se que para que realmente aconteça a inclusão escolar é necessário um 

conjunto de fatores que possibilite este processo, desde a abertura e o compromisso 

profissional dos professores em relação à inclusão, como também apoio financeiro do 

governo para a eliminação de barreiras arquitetônicas, materiais adaptados e formações 

continuadas para os professores atuantes no serviço do AEE. 

No entanto, além de todos esses fatores, que devem ser ponderados, a qualidade 

do atendimento oferecido aos alunos da modalidade Educação Especial está, 
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relacionada também ao comprometimento dos profissionais que nela atuam, tanto no 

trabalho das salas de recursos multifuncionais, como na elaboração dos recursos 

pedagógicos necessários à participação desses sujeitos nas atividades escolares, das 

classes comuns.  

Algumas questões corroboram para a compreensão de que o professor de SRM, 

não necessita apenas de formação, mas também de suporte para execução de suas 

atribuições e o que está além delas. Neste sentido, para uma análise da qualidade do 

trabalho prestado pelo professor de SRMs, é relevante considerar não somente a 

quantidade de atendimentos, como também as novas demandas de alunos, os diversos 

tipos de deficiências e níveis de ensino nos quais estes estão matriculados, os quais 

geram um amplo leque de competências  deste professor, caracterizado a partir de então 

como “um professor de educação especial reconvertido e multifuncional” (GARCIA, 

2013, p.13), um novo professor com um olhar voltado a todas as deficiências e à 

identificação de habilidades em diferentes níveis de ensino, partindo da elaboração de 

um plano individual de atendimento.  

 

3.3 Competências e o Papel do Professor de AEE. 

 

Continuo a discussão e sinalizo nova organização das escolas comuns e do AEE 

ofertado nas SRMS, o que se denomina uma proposta inclusiva a alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, 

estes matriculadas na escola básica e/ou ensino superior. 

Esta mudança de percurso para uma escola inclusiva implica como já citei, e 

referenciei nos diálogos das professoras de Salas Multimeios da Rede Municipal de 

Florianópolis, em uma série de transformações do perfil do professor e suas habilidades 

quanto ao atendimento ao público, e aos níveis de ensino que estes alunos estão 

inseridos. 

Diante disto como terceira categoria de análise se estabelecem as competências e 

o papel deste profissional segundo a nova política.  

O papel do professor do AEE é destacado na Resolução nº4, de 2 de outubro de 

2009, que institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional 

Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial. 
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Com base nesse perfil proposto pela política desencadeou-se a discussão nos 

subgrupos e em seguida foi validada em plenária a partir de duas questões: Você se 

sente apto para oferecer o AEE em salas de recursos para alunos de qualquer nível de 

ensino? Você se sente apto para oferecer o AEE para todos os alunos público alvo da 

Educação Especial? 

A Rede Municipal de Florianópolis investe em formação continuada para 

minimizar estas dificuldades. A professora P14 relata: “a gente tem formação do grupo, 

enquanto grupo e tem formação específica ao longo do ano de acordo com a 

necessidade e especificidade de cada uma”. E confirma a professora P19 “se sentirmos 

necessidades buscaremos e solicitaremos aos órgãos competentes novas formações, 

como sempre foi, porque foi a formação continuada que nos tornou aptas para o 

serviço”.  

Mas não demonstra ser suficiente, visto ser notória a presença de dificuldades 

em torno do atendimento a alunos matriculados no ensino médio e superior e a alunos 

com altas habilidades/superdotação. 

No decorrer dos diálogos estabelecidos a seguir percebem-se algumas 

dificuldades quanto ao nível de ensino dos alunos atendidos. A professora P7 considera 

“no caso do ensino superior ao meu entender, recursos diferenciados e outra forma de 

trabalho, que precisaria me aperfeiçoar e estudar a respeito”. Da mesma forma a 

professora P2 “Precisamos de formação contínua. Constantemente aparece novas 

deficiências em qualquer nível de ensino”. A professora P10 concorda “Acredito que 

para o ensino médio e superior deveria ter outros estudos e formações”. 

As falas nos mostram a evidente preocupação em torno do AEE para alunos 

matriculados no ensino médio e superior, visto serem níveis para os quais a formação 

inicial destas professoras não apresenta base teórico-prático compatível. 

Neste contexto, problematizo a formação destas professoras diante das 

demandas de oferecer o AEE para todos os níveis de ensino, a considerar que em sua 

maioria o serviço é confiado a professores com formação inicial em Pedagogia e/ou 

Educação Especial com habilitação a uma especificidade. 

Da mesma forma, as professores participantes da pesquisa apresentaram 

inquietações quanto a oferecer o AEE para todas as deficiências, visto ser uma mudança 

recente no contexto da prática. Como já ressaltado, as Salas Multimeios eram divididas 

por deficiência, o que exigia que a professora fosse especialista em uma única 
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especificidade. Ressalta a professora P19 “Para trabalhar com altas habilidades 

acredito que há necessidade de mais formação sobre enriquecimento curricular do 

AEE”. Assim concorda a professora P3 “Precisamos de mais formação direcionada a 

cada deficiência” e a professora P9 “Falta aprofundamento nas deficiências, 

principalmente nas altas habilidades/superdotação”. 

Sobre essa necessidade de formação específica, Barreto e Nunes (2011), 

contribuem, afirmando que: 

 

[...] os dispositivos de formação devem proporcionar experiências articuladas 
às necessidades da prática dos professores aos quais se destina. E esta seria 
uma condição para que se tornem significativas a ponto de resolver 
problemas e produzir mudanças na ação. Portanto, torna-se imprescindível 
que os cursos de formação continuada minimizem o domínio técnico em 
favor de reafirmar as dimensões auto produtivas e intersubjetivas da 
construção dos conhecimentos por parte dos profissionais (BARRETO; 
NUNES, 2011, p. 08). 

 
 

As falas foram intensas diante da ausência de formação sobre a altas 

habilidade/superdotação, o grupo citou que não há profissional apto em oferecer esta 

formação e que há um núcleo na Fundação Catarinense de Educação Especial (órgão do 

governo estadual responsável pela política de inclusão no Estado de Santa Catariana) 

para avaliar e atender esses alunos, mas que não está funcionando por falta de 

profissional. 

A professora P4 afirma que “não há público nesta área”, a professora P5 

contrapõe “Há sim, há um público esquecido na escola, estes estão sendo 

caracterizados com dificuldade de aprendizagem, dislexia e hiperativos, o problema é 

que não tem quem os avalie e em seguida os atenda, porque não tem formação na 

área”. A professora P22 concorda “É uma dívida histórica que temos com essas 

crianças, não há um serviço de avaliação para esses alunos. A Secretaria de Educação 

deveria estar trabalhando em cima deste serviço”. 

A dificuldade está explícita e também a causa dela, não há formação na área 

assim como não há profissional apto a oferecer esta formação. Freitas e Pérez afirmam 

“nos cursos de formação continuada para docentes, que abordam a Educação 

Inclusiva ou o Atendimento Educacional Especializado, normalmente o tema é 

excluído”. As professoras ressaltaram esta problemática, participaram de cursos de 

formação continuada sobre várias deficiências exceto sobre altas 

habilidades/superdotação. Continuam Freitas e Pérez 
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A invisibilidade dos alunos com Altas Habilidades/Superdotação está 
estreitamente vinculada à desinformação sobre o tema e sobre a legislação 
que prevê seu atendimento, à falta de formação acadêmica e docente e à 
representação cultural das Pessoas com Altas Habilidades/Superdotação. 
(2011, p. 03) 

 

A falta de formação na área resulta em vedar a existência de alunos com a 

deficiência, o não saber sobre esta especificidade o torna escasso na escola. 

Problematizo também o fato de estar disposto na PNEEPEI o atendimento a esses 

alunos, contrapondo a de profissionais aptos para este atendimento e consequentemente 

a falta do público.  

Apesar do texto da política salientar o atendimento às altas habilidades e 

superdotação observa-se que no contexto da prática e no discurso dos professores há um 

desconhecimento sobre o diagnóstico mais preciso em relação a esse público, assim 

como poucos recursos materiais e metodológicos para seu atendimento educacional.  

Outro ponto a ser analisado é o papel dos professores de SRM segundo a nova 

política de educação especial/inclusiva. Destaco a seguir a síntese das falas diante da 

questão “O papel do professor de SRM está politicamente bem definido?” 

 

Grupo 1: 

- Politicamente, o conteúdo do documento federal define bem o papel do profissional do 
AEE; 
- Percebe-se que precisa ser melhor pontuado o papel dentro dos contextos escolares e 
nas relações com outros profissionais que atendem o alunado do AEE. Ex: 
Profissionais da Saúde. 
 

Grupo 2: 

- Não há controvérsias conceituais nas orientações da Política do MEC. 

Grupo 3: 

- A função da Sala Multimeios (Sala de Recursos Multifuncional) não está definida na 
Política. 
- Orientações amplas, a Política dá margem para várias interpretações; 
- Em alguns momentos vai além da rotina escolar, com trabalhos como 
encaminhamentos, orientações a família. 
 

Diante das mudanças das orientações da política de educação especial/inclusiva, 

em relação as atribuições do professor de SRM as professoras apresentam muitos 

questionamentos, impasses e posições controvertidas e não chegaram a um consenso. O 
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primeiro grupo ressalta que o documento orientador a PNEEPEI define de maneira clara 

o papel do professor do AEE, consideram que há necessidade de melhor pontuação nos 

espaços escolares e nas relações com os profissionais da saúde. A professora P6 

considera “Às vezes precisamos pontuar nosso papel dentro dos contextos da escola, 

nas relações com os outros profissionais que atendem o alunado do AEE, até mesmo 

com os profissionais da saúde”. 

O segundo grupo não concorda e garante que há controvérsias conceituais nas 

orientações postas pelo MEC e o terceiro grupo ressalta que o papel do professor além 

de não estar definido, é amplo e dá margem para várias interpretações.  

As discussões estabelecidas pelas professoras parecem pertinentes se pensarmos 

que a ênfase no papel do professor de SRM como um gestor de recursos especializados 

e o direcionamento das suas atividades docentes para a complementação dos processos 

de escolarização tem contribuído para o isolamento do serviço e deste professor no 

interior da escola, assim como para a atribuição de um papel secundário deste nos 

processos de aprendizagem dos seus alunos. 

O que diz o PNEEPEI quanto o papel deste professor? 

O documento não sugere o papel do professor, mas sim as atribuições do 

serviço, ressalta o funcionamento das SRMS e como deve acontecer o serviço.  

 

Sem mencionar a figura do professor como intermediador desses recursos, o 
documento em questão enfatiza a ideia de que o importante é o ambiente, a 
sala e os materiais sem levar em conta o profissional que nela trabalha. Tendo 
em vista as pretensões do Ministério da Educação, percebemos que o 
elemento central da proposta de educação inclusiva na EE brasileira recente é 
o AEE, ou seja, as salas de recursos multifuncionais. (VAZ, 2012, p. 07) 

 

Quanto ao professor atuante nas SRMs, o documento descreve a formação deste 

profissional, mas não menciona as atribuições do responsável direto pelo serviço.   

Michels (2012) também realizou pesquisa sobre a formação de professores do 

AEE e o trabalho pedagógico em sete municípios catarinense, durante os anos de 2006 e 

2008. As fontes de pesquisa foram documentos elaborados pelos representantes dos 

governos municipais e entrevistas realizadas com as coordenadoras da Educação 

Especial de cada município.  

Especificamente em relação à formação de professores os dados obtidos 

corroboram o que foi pontuado pelos professores componentes dos grupos focais, do 

nosso estudo na Rede Municipal de Florianópolis, pois:  
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permitiram pensar na existência de um paradoxo, qual seja: a formação 
docente numa perspectiva clínica como sustentação para o trabalho escolar 
com sujeitos com necessidades especiais, que deve ter como objetivo 
desenvolver processos de escolaridade. A elaboração de tal paradoxo está 
pautada na análise de encaminhamentos políticos mais amplos, já 
apresentados aqui, e pela reflexão dos dados obtidos nos municípios 
pesquisados (MICHELS, 2012, p. 228). 

 
 

 Pode-se assumir aqui, como se observa no estudo de Michels (2012) e nos 

depoimentos das professoras entrevistadas, que o paradoxo modelo clínico/educacional 

permeia o trabalho do professor e a função da SRMs. O texto da política, ao mesmo 

tempo que enfatiza o exercício da docência em um sentido amplo, requer do professor 

da SRMs a atuação em uma perspectiva clínica como sustentação para o trabalho 

escolar. 

 Outro ponto em comum entre a referida pesquisa e as falas das professoras dos 

grupos focais no que concerne à formação inicial dos profissionais responsáveis pela 

organização da Educação Especial, é que também nos municípios pesquisados, a grande 

maioria dos profissionais possui graduação em Pedagogia.  

  O que se infere das falas e discussões das professoras dos grupos focais é a 

relevância da formação para o exercício da docência, para a aprendizagem dos alunos 

nos diferentes contextos e níveis educacionais. Ao mesmo tempo, elas revelam uma 

preocupação pautada na necessidade de dominar todas as especificidades do variado e 

complexo espectro de necessidades especiais. Evidenciam assim alguns desconfortos e 

desconstruções, uma oposição entre o que estava posto: a especialidade sobre uma 

determinada área, para a generalidade do público alvo da educação especial. 

 Nesse sentido, fica um questionamento sobre qual é o papel do professor do 

AEE e qual seria a formação ideal para a sua atuação? Isto parece não estar claro nem 

no documento da política, nem no posicionamento das professoras. Essa questão revela 

muitos pontos contraditórios tanto no que se refere à abrangência da formação deste 

professor como da sua ação docente na perspectiva de inclusão escolar.  

Sobre a necessidade da formação continuada para os professores do AEE, os 

autores Prieto (2006) e Baptista (2011), tem um posicionamento comum. Eles 

consideram que esta é necessária e concordam que o professor da SRM tem um papel 

fundamental no gerenciamento da política de inclusão nas escolas, e que seu 
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posicionamento de forma mais interativa contribuiria para a efetivação da inclusão 

escolar.  

Portanto, essas discussões e posicionamentos sobre a formação e o papel do 

professor do AEE revelam-se necessárias, urgentes e profícuas. Elas tentam contribuir 

para compreensão do papel do professor de educação especial em meio a política, 

apesar de nem sempre se mostrarem consensuais no contexto da prática.   
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4. AVALIAÇÃO DO ESTUDANTE COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS 

ESPECIAIS 

 

Tendo como referência os documentos da política e sua interpretação e tradução 

pelas professoras de SRMs, inicio a construção do texto examinando as concepções e as 

práticas de avaliação do estudante com necessidades especiais, no município de 

Florianópolis. 

Procuro resgatar nesse eixo, as discussões empreendidas com essas professoras 

nos encontros do grupo focal, e, neste caso específico, pretendo destacar a interpretação 

e tradução das professoras em relação aos aspectos referentes a dois eixos principais: 

avaliação inicial do estudante, avaliação do aluno – para o diagnóstico da necessidade 

educacional especial - avaliação pedagógica; e avaliação do rendimento escolar: 

formativa.  

A avaliação tem sido um tema controverso nos debates e nas definições das 

políticas educacionais notadamente em tempos de políticas neoliberais e este assume 

maiores proporções quando se trata de políticas de educação especial/inclusiva, por 

requerer a análise de especificidades da aprendizagem e do desenvolvimento dos alunos 

público alvo da Educação Especial.  

Assim, trago à discussão esse tema, evidenciando as decisões da política no 

contexto da produção de textos – documentos orientadores nos níveis nacional e 

municipal – e sua consequente tradução no contexto da prática, a partir do olhar do 

professor do AEE. 

 As discussões sobre esses eixos estão embasadas nos documentos da política 

educacional da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, no que se refere ao Ensino 

Fundamental, haja vista que as participantes da pesquisa atuam nessa rede e nessa etapa 

do ensino e, portanto, desenvolvem o trabalho pedagógico amparados nesses 

documentos.  

 

4.1 Avaliação Inicial/Diagnóstica dos alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais 

A avaliação é parte constitutiva da função da escola e revela-se bastante 

controversa no cotidiano da mesma, nos momentos de tomada de decisões tanto da 

gestão escolar como dos processos de ensino e aprendizagem. No que tange à 
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aprendizagem escolar, a avaliação torna-se um tema de interesse de teóricos e 

pesquisadores, sendo recorrente em diversas pesquisas e estudos, cujos enfoques se 

voltam para a complexidade de significações envolvidas nesse processo, tanto do ponto 

de vista conceitual, quanto prático. 

Abordar a temática avaliação, no contexto educacional e seu lugar na política de 

Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, implica fazer referência às 

diretrizes sobre esse tema, contempladas tanto na LDBEN 9394/96, que rege a educação 

brasileira, bem como nos demais documentos governamentais. 

 No que refere-se a avaliação para o diagnóstico indagou-se ao grupo como este 

processo ocorre. O grupo 1 relatou que primeiramente: “é solicitado que o professor 

regente estruture a “queixa” com informações sobre o processo de ensino 

aprendizagem do aluno”. Neste sentido o professor de Educação Especial é o 

interlocutor, promove o diálogo entre as partes; escola e instituições especializadas. 

As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (2001), 

ressalta em seu artigo 6º 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, contando para tal com: 
I.A experiência de seu corpo docente, seus diretores, coordenadores, 
orientadores e supervisores educacionais; 
II. O setor responsável pela educação especial do respectivo sistema; 
III. A colaboração da família e a cooperação dos serviços da Saúde, 
Assistência Social, Trabalho, Justiça e Esporte, bem como do Ministério 
Público, quando necessário (BRASIL, 2001, p.70). 

 

 Na rede municipal de ensino de Florianópolis, segundo relato das professoras, 

participantes dos grupos focais, o Município conta com parcerias de Instituições da 

Saúde; algumas instituições são conveniadas e outras prestam serviços especializados e 

cooperação técnica. São elas: Núcleo Desenvolver – UFSC. APAE de Florianópolis e 

do Município vizinho São José, Fundação Catarinense de Educação Especial, ACIC, 

CAPSI, IATEL, AFLODEF, Hospital de Reabilitação, ASSIM. Estas instituições 

realizam a avaliação diagnóstica identificando assim as dificuldades do aluno e 

acusando sua necessidade no atendimento educacional especializado. 

 Como se destaca no texto das Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica (2001), a avaliação das necessidades educacionais dos alunos com 
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deficiência é muito importante para subsidiar sua aprendizagem e assessorar o 

acompanhamento da escolarização desse aluno nas classes comuns. Esse procedimento 

requer o assessoramento técnico advindo da experiência dos profissionais da escola, 

entre eles os professores das salas regulares, gestores, orientadores e supervisores 

educacionais, os profissionais da educação especial, da equipe responsável pela 

educação especial na rede, dos profissionais das demais áreas correlatas como a saúde e 

a família. Isso implica dizer que, do ponto de vista ideal, sob a ótica da política a 

avaliação desses alunos implica em um processo colegiado e participativo. 

No contexto da prática, no entanto, esse processo nem sempre ocorre de maneira 

participativa e democrática. No interior da escola uma rede de poderes está em jogo 

sendo esta permeada por angústias, impasses e dúvidas de todos os envolvidos. Estas 

angústias situam-se 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). 

 O documento, Saberes e Práticas da Inclusão – Avaliação para a Identificação 

das Necessidades Educacionais Especiais (2006, p. 62), aponta que a avaliação deve ser 

realizada sob dois aspectos: os funcionais e os relativos às competências curriculares, 

sendo que neste último se reporta “ao aprendizado e à utilização dos conteúdos das 

diferentes áreas de conhecimento que compõem os currículos brasileiros do ensino 

fundamental”. Nesta perspectiva, a avaliação, requer a análise simultânea dos aspectos 

funcionais e curriculares, sendo que este último representa um desafio para a Educação 

Especial que, usualmente, enfatiza os indicadores de caráter funcional na avaliação 

inicial de seus alunos. 

No que tange à avaliação para investigar ou detectar a necessidade especial do 

aluno, apesar de existirem várias nomenclaturas para nomeá-la, como diagnóstica, 

dinâmica, contextual, ou mesmo compreensiva, nomenclatura usada no documento 

Saberes e Práticas da Inclusão – Avaliação para a Identificação das Necessidades 

Educacionais Especiais, nesta pesquisa optei por nomeá-la avaliação inicial, para 

diferenciá-la da avaliação da aprendizagem.  
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Carvalho (2004) defende que existe uma triagem que funciona como uma 

espécie de patologização, o que não condiz com uma escola que se diz inclusiva. Nesse 

sentido a autora (p. 127), afirma: “É como se a classificação permitisse saber o melhor 

procedimento a ser utilizado para a remoção das barreiras, mas na prática tem 

funcionado como mais uma barreira – a provocada pelos estigmas”.  A questão da 

avaliação focada na diversidade é abordada por Frederico e Mendes (2004), que 

corroboram as afirmações de Carvalho: 

 

Uma ação educativa comprometida com a cidadania e com a formação de 
uma sociedade democrática e não-excludente deve, necessariamente, 
promover o convívio com a diversidade, que é marca da vida social 
brasileira. Essa diversidade inclui não somente as diversas culturas, os 
hábitos, os costumes, mas também as competências, as particularidades de 
cada um. Dependendo de como for tratada a questão diversidade, a 
instituição pode auxiliar as crianças a valorizarem suas características ou, 
pelo contrário, pode favorecer a discriminação quando é conivente com 
preconceitos (FREDERICO e MENDES, 2004, p.39). 

 
 
 Em sua Dissertação de Mestrado, intitulada Avaliação Inicial do Aluno com 

Deficiência Mental na Perspectiva Inclusiva (2007) Brabo Souza, chega a três pontos 

conclusivos a respeito da avaliação inicial:  

 

A – A avaliação inicial, que ainda apresenta características marcantes do 
modelo clínico (com ênfase no laudo), em grande parte dos locais onde é 
praticada, acaba tendo o poder de decisão sobre o destino escolar do 
educando avaliado, que ultrapassa as fronteiras da própria escola, de tal 
forma que, em alguns casos, chega a influenciar profundamente o futuro da 
família; 
B – Ela possui uma trajetória própria, à parte do caminho trilhado pela 
Educação Especial até a Educação Inclusiva, como se, de algum modo, se 
mantivesse incólume, à história social desse movimento, chegando, em 
alguns momentos a se contrapor ao mesmo;  
C- Ela ainda se encontra nas mãos de poucos especialistas, como se fosse 
um privilégio de raros detentores do saber, de quem se exige que sejam 
infalíveis em seu diagnóstico e imparciais em seu julgamento, estando acima 
do bem e do mal (BRABO SOUZA, 2007, p. 19, grifo nosso). 

 
 

Este estudo identifica outro aspecto que se mantém na prática de avaliação das 

escolas ou do atendimento educacional especializado: a ênfase no modelo clínico, 

centrado no parecer do especialista. 

Do ponto de vista da política e na sua concepção e orientação idealizada de 

escola e das práticas avaliativas, observa-se um direcionamento para processos coletivos 

e participativos, nos quais o aluno e a família tem seu lugar e o uso de indicadores como 

referenciais norteadores, não como definidores do sujeito avaliado.  
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O documento Saberes e Práticas da Inclusão – Avaliação para a Identificação 

das Necessidades Educacionais Especiais (2006, p. 21) destaca que no “processo 

avaliativo que é intencional haverá, sempre, uma tríade composta de avaliador, avaliado 

e do (s) aspecto (s) que, nele, se quer conhecer, compreensivamente, indo-se muito além 

da simples tomada de informações”.  

Avalia ainda o documento que as relações complexas dessa tríade carecem de 

algumas providências urgentes: 

 

• a ressignificação da função da avaliação, pelo professor e pelos demais 
avaliadores; 
• a participação do aprendiz que, em vez do medo dos resultados, terá 
interesse em auto avaliar-se, bem como em colaborar no processo avaliativo, 
na certeza de que ele contribuirá para seu progresso; 
• a participação da família; 
• a escolha cuidadosa de procedimentos e instrumentos; 
• se for o caso de se usarem indicadores, que sirvam como pistas, como 
sinalizadores e não como itens de um instrumento no qual se assinala a 
presença ou a ausência do fato ou fenômeno observado ou, o que seria pior, 
para atribuir-lhes pontos; 
• a utilização das análises em ações de melhoria do que tiver sido avaliado 
(BRASIL, 2006, p. 21). 

 
 

A despeito da existência dos documentos oficiais, que normatizam a avaliação 

inicial dos alunos com NEEs, Tannús-Valadão (2010, p. 26 -27) pontua que não existem 

“normas claras sobre como deve ser realizada a avaliação dos alunos com NEEs” e que 

esses documentos “são completamente omissos sobre como deve ser realizado o 

planejamento educacional individualizado”. 

Nesse sentido, também o depoimento das professoras da Rede Municipal de 

Ensino de Florianópolis, permite identificar como, na sua prática diária, é realizada a 

avaliação inicial dos alunos com NEEs e como ocorre a participação dos demais sujeitos 

envolvidos no processo, a saber: pais, professores (da sala regular ou especialista), 

direção ou outro profissionais. Ressalta-se que nesta etapa as questões foram 

respondidas e discutidas por dois dos quatro grupos em que foram agrupadas as 

professoras e não mais de forma individual.  

A análise dessas questões foi organizada a partir de três indicadores, presentes 

nos depoimentos desses dois grupos, os quais denominei: fontes da avaliação inicial; 

dados da avaliação inicial e avaliação das diferenças. No primeiro foi possível 

evidenciar quem participa desse processo. No segundo indicador são destacados “o que” 

merece a atenção dos avaliadores e “como” são requeridos os dados na avaliação inicial 
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e no terceiro indicador, por sua vez, destacam-se as estratégias utilizadas pelos 

professores para avaliar as diferenças.  

O conjunto dos três indicadores revela a concepção de avaliação que norteia o 

trabalho dos professores de SRMs e permite observar seus modos de traduzir a política 

no contexto da escola. 

 

4.1.1 Fontes da avaliação inicial   

 

As informações utilizadas para a avaliação inicial, levantadas pelos grupos 

focais 1 e 2, são advindas de três fontes: do professor regente, “O primeiro 

encaminhamento é feito pelo professor regente que informa o orientador da escola, que 

por sua vez, informa a família” (Grupo 1), de outra instituição especializada “quando a 

criança já tem deficiência identificada e frequenta uma instituição especializada no 

município, sendo que nesses casos, a criança já entra na escola com o laudo e com o 

apontamento da necessidade de frequentar a SRM; ou ainda, da própria família, no 

momento da matrícula, já informa que o aluno possui alguma deficiência” (Grupo 2). 

Assim, exceto quando é o professor regente ou a família que realiza essa 

avaliação inicial, nos casos, em que o aluno já vem com o laudo, este é realizado por 

profissionais da área da saúde, como psicólogos e fonoaudiólogos.  

Esses depoimentos revelam uma diversidade de fontes iniciais, as quais são o 

ponto de partida para a continuidade do processo. Indicam que o olhar inicial pode ser 

mais pedagógico ou clínico, os quais, no entanto, merecerão um olhar mais detalhado 

no momento de ingresso na SRMs. 

De acordo com o documento Saberes e Práticas da Inclusão - Avaliação para 

identificação das necessidades educacionais especiais (2006), essa parte do processo, 

serve como ponto de referência para a tomada de decisões a partir do que foi 

identificado e para a construção das propostas adequadas a estas especificidades, pois o 

mesmo documento destaca que:   

 

a avaliação torna-se inclusiva, na medida em que permite identificar 
necessidades dos alunos, de suas famílias, das escolas e dos professores. Mas, 
identificá-las, apenas, não basta. É preciso construir propostas e tomar as 
providências que permitam, concretamente satisfazê-las (BRASIL, 2006, p. 
19). 
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A identificação dessas necessidades implica providências, que servirão para 

reorientar o processo ensino aprendizagem e prover os recursos necessários à melhoria 

da qualidade de sua resposta educativa.   

De acordo com as professoras do grupo 2: “Se a criança/aluno for elegível para 

o AEE (definido pelo professor do AEE e, em alguns casos, em parceria com 

instituições especializadas) o procedimento da SRM requer o levantamento de dados 

mediante entrevista com família, responsável, profissionais envolvidos e análise dos 

documentos. A partir desses dados realiza-se o estudo de caso e com base neste 

elabora-se o Plano de AEE.” 

Como se percebe, na concepção das entrevistadas, as fontes de informação sobre 

o aluno são diferenciadas, mas a partir delas, há um trabalho intensivo do professor da 

SRMs no sentido de conhecer as necessidades específicas dos alunos. Este trabalho 

estrutura-se no Plano de AEE, o qual se revela dinâmico e, de acordo, com seus 

depoimentos, participativo: 

“O Plano de AEE é avaliado continuamente, conforme o desenvolvimento do 

trabalho com a criança/aluno pelos professores da SRM e, em casos específicos, com a 

participação de assessoras pedagógicas da Gerência e ou profissionais de outras 

instituições especializadas” Grupo 3.  

  No que se refere à documentação da avaliação inicial do aluno com necessidades 

educacionais especiais as professoras indicam o registro do processo inicial de 

encaminhamento “depende da unidade educativa que a criança/aluno frequenta ou 

frequentava. Há unidades que possuem registros específicos na pasta de matrícula na 

secretaria e/ou com a equipe Pedagógica e nas pastas das SRM (avaliações 

diagnósticas, avaliações pedagógicas, registros de reuniões com profissionais e 

família, registro de atendimentos e encaminhamentos entre outros)” Grupo 3. 

  Assim, no contexto da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, no que tange 

à avaliação inicial, depreende-se pelas falas das professoras, que a sua prática leva em 

consideração, no momento da avaliação inicial as diversas categorias de deficiência 

(auditiva, física, mental e visual), já que o “plano de AEE” leva em consideração as 

diferenças e estabelece formas de avaliação também diferenciadas, porém contemplando 

os níveis de desenvolvimento e aprendizagem. 

  

 



 

 

67 

 

4.1.2 Dados requeridos na avaliação inicial  

 

 Este indicador evidencia o que merece a atenção dos avaliadores no momento da 

avaliação e, também a concepção de avaliação que orienta o trabalho.  

 Sobre como é realizada a avaliação, as professoras responderam que “o 

professor formaliza a queixa” Grupo 1. Todavia, não fornecem subsídios para 

esclarecer o que consideram que deva conter esse tipo de informação: o que os 

professores valorizam do processo de ensino e aprendizagem? O que são consideradas 

informações pedagógicas e quais conceitos e habilidades estão levando em conta?  

Da mesma forma quando se referem à avaliação individual na sala de recursos, 

as professoras esclarecem que “quando necessário, é realizada uma avaliação 

individual com o uso de estratégias e materiais específicos”. No entanto, não detalham 

o que eles consideram necessário observar e que tipos de estratégias específicas 

utilizam? 

Nas discussões sobre o modo como a avaliação se realiza as professoras referem 

que “A observação do aluno é realizada em diferentes contextos escolares, no recreio, 

nas atividades de educação física e a avaliação deve considerar o parecer dos 

diferentes profissionais que trabalham com esta criança”. 

Nos discursos das professoras sobre a informações requeridas no processo de 

avaliação evidenciam-se uma ênfase em relação aos dados do processo pedagógico e do 

processo de aprendizagem, uma atenção às especificidades de cada aluno e suas 

deficiências e também um olhar para os diferentes contextos de aprendizagem e aos 

diferentes pareceres dos profissionais envolvidos no processo.  

Do ponto de vista do discurso poder-se-ia dizer que suas concepções superam, 

em muito, a visão de avaliação clínica/institucional que privilegia a simples constatação 

das “faltas”: sensoriais, motoras, verbais, cognitivas dos alunos com deficiências. A 

concepção das professoras aponta para a possibilidade de inverter esse olhar para dar 

espaço à leitura pedagógica desse sujeito que está na escola e, por consequência, lida 

com e deve responder aos conhecimentos e conceitos trabalhados neste espaço de 

aprendizagem. Seus depoimentos indicam também uma concepção de aprendizagem 

que decorre do processo de interação dos seus alunos com as pessoas do meio em que 

está inserido. Por essa razão seus depoimentos dão destaque para a observação deste 

aluno em diferentes contextos e em relação a diferentes sujeitos com os quais interagem. 
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Parecem demonstrar que é a esfera do social que permite a atenuação das consequências 

da deficiência e apresenta maiores chances de influência educativa.  

O que não fica claro neste discurso, no entanto, é o como e o que do processo 

pedagógico é considerado relevante, nem tampouco que estratégias são utilizadas e 

valorizadas nesse processo de identificação inicial da aprendizagem do aluno público 

alvo da SRMs. Essas questões revelam-se imprescindíveis pois, por meio delas, seria 

possível identificar somente como as professoras significam o papel da SRMs no 

processo de escolarização dos seus alunos, mas também, como efetivamente se dá o 

serviço de apoio à escolarização.  O acesso às informações pedagógicas requeridas na 

avaliação seria esclarecedor do modo como as SRMs realizam esse processo e como se 

dá a superação do modelo clínico de avaliação tradicionalmente reconhecido no 

Educação Especial e como se resolve na escola a também clássica cisão entre sala de 

recursos e sala regular no processo de inclusão escolar. 

 

4.1.3 Avaliação das diferenças  

 

 Ao serem questionados se existe diferença no processo de avaliação e 

identificação da especificidade do serviço de apoio para as diferentes tipos de 

deficiências ou necessidades especiais, as professoras responderam que “[...] cada caso 

requer uma avaliação com instrumentos e estratégias específicas, havendo casos em 

que a mesma deficiência requer abordagens e intervenções diferenciadas, afinal cada 

criança guarda sua individualidade” Grupo 3. 

 Sobre os critérios utilizados para avaliar: o grupo 1 apontou:  

-Transtorno Global do Desenvolvimento- TGD – diagnóstico diferencial da pessoa com 

TGD. Usualmente esta criança já chega na escola com diagnóstico de instituições 

especializadas. 

- Superdotação e altas habilidades – a “queixa” da professora de sala regular, 

observação comportamental, análise da metodologia usada em sala de aula; 

- Deficiência Intelectual - a “queixa” da professora de sala regular, observação da 

compreensão, atenção, memorização, elaboração de conceitos; 

- Deficiência Visual - a “queixa” da professora de sala regular, análise do caderno, 

comportamentos estereotipados, observação do espaço de práticas escolares.  
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- Deficiência auditiva “queixa” da professora de sala, impressões da família, tríade e 

diagnóstico diferencial da surdez.  

A análise dos critérios empregados na avaliação das diferentes deficiências, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades permite identificar a ênfase 

no que se denominou de “queixa” da professora da sala regular, não se esclarecendo, no 

entanto, qual o conteúdo da queixa, se relacionada aos aspectos de conteúdos 

curriculares, de habilidades ou comportamentais. Da mesma forma as professoras 

consideram relevante na avaliação a observação de comportamentos e do uso das 

funções psicológicas superiores dos alunos aliada a observação das práticas escolares 

empreendidas no espaço da sala regular. Observa-se, neste sentido, uma perspectiva de 

avaliação que não se restringe ao indivíduo e sua deficiência, na medida em que são 

considerados os espaços de interação no qual ele se situa como aluno, porém, não há 

uma referência mais ampla dos modos como essas informações, genericamente 

colocadas, são exploradas no processo de avaliação. 

Não se pode negar que na educação especial os processos de avaliação inicial 

têm uma forte tradição em modelos estandardizados, centrados no sujeito e na sua 

deficiência e que esta prática tem requerido dos profissionais da área um esforço 

significativo para sua superação. O que se observa nesse grupo é um exercício de pensar 

os modelos avaliativos em outras bases apesar de deixar pouco claro todas as práticas 

efetivadas para tal. 

 

4.2 A Avaliação Pedagógica dos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais 

 

De acordo Veltrone (2011) a avaliação da aprendizagem na educação especial foi 

tradicionalmente pautada numa perspectiva de classificação e seletividade. Hoje, no 

entanto, tem sido possível observar a prática de avaliação da aprendizagem deste aluno, 

a qual, mais do que indicar a deficiência, busca identificar as necessidades educacionais 

deste e os caminhos necessários para que tenha sucesso em percursos escolares.  

 Sobre a avaliação do nível desenvolvimento do aluno, o documento Saberes e 

Práticas da Inclusão - Avaliação para a Identificação das Necessidades Educacionais 

Especiais, (BRASIL, 2006, p.62) sugere que sejam observados na escola, os aspectos 

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 
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básica”. Quanto às competências curriculares, os aspectos a serem observados, (p. 70), 

“referem-se ao aprendizado e à utilização dos conteúdos das diferentes áreas de 

conhecimento que compõem os currículos brasileiros do ensino fundamental”. 

O referido documento pontua ainda que, 

 

Sob a forma de diário de classe, relatórios, fichas ou similares, contendo 
indicadores, os avaliadores registram suas observações para analisá-las 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). 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional 9394/96, quando trata de 

avaliação escolar, destaca que a avaliação deve ser contínua, visando o 

acompanhamento do processo ensino aprendizagem, colocando em segundo plano o 

sistema das notas parciais e médias finais, priorizando os aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos: 

 

a) 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; 
b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar;  
c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação 
do aprendizado; 
d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; 
e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao 
período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem 
disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos (LDB 
9394/96). 

 
Em relação à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBN 9394/96 - 

merece destaque também o item I do Art 59, na redação dada pela Lei nº 12.796 de 

2013, o qual enfatiza que:  

 

Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação:  currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 
organização específicos, para atender às suas necessidades. 
 

Nesse sentido, pode-se afirmar que a Lei atribui à escola a responsabilidade por 

assegurar a esse público, os meios necessários, entre eles a avaliação, para a sua 

inclusão escolar, observando suas necessidades especificas.  
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Nessa perspectiva, levando-se em conta que os alunos com deficiência tem 

assegurado o direito de frequentar as classes comuns do ensino regular, a questão da 

avaliação para esses educandos também está embasada nos documentos que referenciam 

a ação educativa em nível nacional, como os diversos pareceres e resoluções do 

Conselho Nacional de Educação, entre os quais destaco as Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica (2001) e a Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008). 

O documento da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (2008), por sua vez destaca os seguintes aspectos em relação à 

avaliação: 

A avaliação pedagógica como processo dinâmico considera tanto o 
conhecimento prévio e o nível atual de desenvolvimento do aluno quanto às 
possibilidades de aprendizagem futura, configurando uma ação pedagógica 
processual e formativa que analisa o desempenho do aluno em relação ao seu 
progresso individual, prevalecendo na avaliação os aspectos qualitativos que 
indiquem as intervenções pedagógicas do professor (2008, p. 11) 

  

O referido documento destaca a avaliação dos aspectos pedagógicos tanto no que 

se refere às aprendizagens já apropriadas como as indicativas de desenvolvimento 

futuro do aluno. O documento da política, neste caso confere ao professor a tarefa de 

criar estratégias, levando em conta que o tempo de cada aluno é diferente e que alguns 

podem demandar mais tempo para a realização dos trabalhos. Recomenda também o 

documento, que o professor utilize na sua prática cotidiana os recursos como: a língua 

de sinais, de textos em Braille, de informática ou de tecnologia assistiva.   

Assim para a análise das concepções da política em relação aos processos de 

avaliação, diagnóstico e encaminhamento de alunos com necessidades educacionais 

especiais também são relevantes os documentos que orientam a política municipal, a 

saber: Resolução nº 01/2010, que fixa normas para o Ensino Fundamental de nove anos 

da RME de Florianópolis (FLORIANÓPOLIS, 2010b); Resolução nº 03/2002, que 

dispõe sobre o processo de avaliação, recuperação, aprovação e reprovação para o 

Ensino Fundamental da RME de Florianópolis (FLORIANÓPOLIS, 2002); Documento 

Programa Educação Integral, que apresenta a justificativa, os princípios, eixos, 

diretrizes, objetivos, projetos e metodologia desse programa implementado em algumas 

unidades de ensino da rede municipal de Florianópolis (FLORIANÓPOLIS, s/d); Matriz 

Curricular, que trata do Ensino Fundamental de nove anos na RME de Florianópolis 
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(FLORIANÓPOLIS, 2011a); Plano Municipal de Educação, no qual são abordados 

dezessete eixos temáticos, entre eles o Ensino Fundamental e a Educação Especial 

(FLORIANÓPOLIS, 2009).  

Dentre os documentos elencados, a Resolução 01/2010, que fixa normas para o 

Ensino Fundamental de 09 (nove) anos da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, 

Santa Catarina, não faz alusão específica à avaliação dos alunos com necessidades 

educacionais especiais, mas em seu Art. 6° explicita que a “Rede Municipal de Ensino 

oferecerá atendimento educacional especializado a todos os estudantes com 

necessidades educacionais especiais, seguindo os documentos orientadores da Secretaria 

Municipal de Educação e toda a legislação vigente sobre o assunto”.  

Outro documento, a Resolução 03/2002 da Rede Municipal de Ensino de 

Florianópolis, também não se reporta especificamente à avaliação dos alunos com 

necessidades educacionais especiais, porém, no seu Art. 4º, destaca que “É direito do 

aluno, durante os períodos letivos, a participação no processo avaliativo, na perspectiva 

de sua aprendizagem, em termos de atividades realizadas ou instrumentos específicos de 

aferição, bem como da revisão dos resultados deles decorrentes”. Nesse sentido, a 

Resolução 03/2002, corrobora com a concepção de que os alunos de modo geral, devem 

ser avaliados considerando-se suas especificidades, conforme também preconiza o 

documento da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (2008). 

A necessidade de compreender o significado e os processos de avaliação no 

contexto da prática e suas conexões com a política exigiram também um diálogo com as 

pesquisas já realizadas nessa área, de modo a ampliar minhas possibilidades de 

compreensão do fenômeno.  

Entre as dissertações e teses, pesquisadas no site da CAPES, destaco a 

dissertação de Oliveira e Campos (2005), cujo objetivo foi discutir a prática da 

avaliação do aproveitamento escolar do aluno com deficiência, realizando uma 

investigação sobre a prática concreta da avaliação educacional, verificando, junto ao 

professor especializado, quais critérios e estratégias caracterizam o processo de 

avaliação utilizado para subsidiar o trabalho pedagógico e as decisões sobre o destino 

escolar do aluno com deficiência.  

Em sua pesquisa Oliveira e Campos (2005) ressaltam “que a avaliação do 

aproveitamento escolar do aluno com deficiência tem-se caracterizado como um 
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processo complexo devido às especificidades de suas necessidades e de seu 

desenvolvimento, muitas vezes bastante diferenciado” (p.55).  Nesse sentido, as 

características específicas de alguns quadros de deficiência dificultam a avaliação 

pedagógica e o estabelecimento das adequações ou adaptações necessárias para se 

garantir a escolaridade desse aluno. Para os autores: 

 

[...] a avaliação do aproveitamento escolar do aluno com deficiência tem-se 
caracterizado como um processo complexo devido às especificidades de 
suas necessidades e de seu desenvolvimento, muitas vezes bastante 
diferenciado. As características específicas de alguns quadros de deficiência 
dificultam a avaliação pedagógica e o estabelecimento das adequações ou 
adaptações necessárias para se garantir a escolaridade desse aluno. É 
importante ressaltar que a educação especial lida com diferenças 
substanciais entre as diversas categorias de deficiência (auditiva, física, 
mental e visual) e diferenças grandes entre pessoas de uma mesma 
categoria de deficiência, por exemplo, pessoas com deficiência mental (ou 
qualquer outra deficiência) possuem tantas diferenças entre si quanto pessoas 
comuns. Essas diferenças se relacionam a diversos aspectos desde individuais 
até socioeconômicos e culturais; portanto, estabelecer formas de avaliação 
comuns a todos os grupos não seria justificável dentro de níveis de 
desenvolvimento e aprendizagem tão amplamente diferenciados (OLIVEIRA 
E CAMPOS, 2005, p 56, grifo nosso). 

 
 

Como se pode observar, os autores levantam aspectos que, de certo modo, se 

evidenciam também nos depoimentos dos professores aos quais retomarei, na discussão 

que se segue. Entre esses aspectos destaco: a complexidade do processo devido às 

especificidades, as diferenças entre as deficiências e entre as pessoas avaliadas e a 

impossibilidade de se estabelecer uma avaliação comum a todos os grupos. 

Carvalho (2003), defende que a avaliação envolve todo o contexto escolar e os 

aspectos do processo de ensino e aprendizagem: “avalia-se o contexto da escola, a sala 

de aula, os recursos didáticos, o mobiliário, o projeto curricular, os objetos do 

conhecimento, os espaços físicos, os apoios pedagógicos, a metodologia de ensino, etc” 

(p. 32). O mesmo autor pontua que “as apreciações devem envolver todos os atores da 

escola, uma vez que todos são responsáveis pela aprendizagem e não apenas o 

professor” (p.32). 

Essa interação entre sala comum e SRMs, no sentido em que ambas buscam, um 

objetivo comum, num processo compartilhado, que é o sucesso do aluno no processo ensino 

aprendizagem, se opõem a política da Educação Especial, notadamente com o que estabelece a 

Nota Técnica nº 11/2010, sobre as atribuições do professor de AEE:  
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Estabelecer a articulação com os professores da sala de aula comum e com demais 
profissionais da escola, visando a disponibilização dos serviços e recursos e o 
desenvolvimento de atividades para a participação e aprendizagem dos alunos nas 
atividades escolares; bem como as parcerias com as áreas intersetoriais;  
Orientar os demais professores e as famílias sobre os recursos pedagógicos e de 
acessibilidade utilizados pelo aluno de forma a ampliar suas habilidades, promovendo 
sua autonomia e participação (BRASIL, 2010) 

 

Apesar das orientações enfatizarem a necessidade de articulação entre 

professores de sala comum, demais professores da escola e professor de SRM, observa-

se que a avaliações realizadas nas SRMs e a nas classes comuns são conduzidas de 

maneira diversas, distanciadas e desconectadas. Na prática a tão requerida e enfatizada 

interação nos processos de avaliação e ensino pouco acontece o que desfavorece não 

somente o processo de avaliação em si, mas principalmente o processo de escolarização, 

participação e sucesso do aluno público-alvo da Educação especial na escola que se 

almeja inclusiva. 

   

4.2.1 Dos embates entre avaliação classificatória e processual 

  

A análise dos dados sobre a avaliação pedagógica me conduziu ao levantamento 

de algumas indagações sobre os sentidos e as práticas que se efetivam no contexto da 

escola. Se nos documentos da política evidencia-se, ainda que moderadamente, a 

indicação por uma avaliação diagnóstica e processual, no contexto da prática, por sua 

vez, há movimentos contraditórios que caminham entre a avaliação classificatória e a 

processual.  

Tomando por base o debate existente na educação e na educação especial sobre a 

concepção de avaliação, os professores entrevistados consideram que na prática das 

escolas da rede a avaliação da aprendizagem do aluno público alvo da educação especial 

pauta-se em uma “Avaliação processual, considerando o diagnóstico que já foi 

realizado, o histórico escolar. Observando o desempenho global do aluno, vendo suas 

habilidades, seu potencial e seu estilo de aprendizagem. São considerados também os 

objetivos do AEE e os registros de atendimento” Grupo 3. 

Essa concepção destaca a observação do desempenho global do aluno, suas 

potencialidades e sua forma de aprender. A avaliação formativa possui algumas 

características pontuadas na visão de autores como: Fernandez (2009); Hadji (1994; 

2001), tais sejam: mapear aprendizagens em curso; pautar-se em critérios claros; 
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diversificar os instrumentos avaliativos; regular o ensino; favorecer a autorregulação da 

aprendizagem e promover feedback construtivo.  

Dentre as característica citadas, o mapeamento do conhecimento do aluno, 

segundo (Fernandes (2009) precisa ser diário e acontece a partir da interação 

professor/aluno. Nessa intervenção, segundo Hadji (1994, 2001; Fernandes (2006, 

2009), além de se inteirar do que o aluno já domina, há a possibilidade da intervenção 

sobre o que ele ainda não aprendeu.   

As diferentes maneiras de aprender e as peculiaridades e especificidades dos 

indivíduos no contexto do ensino demandam um professor, na execução do processo 

ensino/aprendizagem, no que se refere à sondagem e intervenção dos entraves que 

dificultam e/ou impedem que o aluno ultrapasse e vença os obstáculos. Nesse sentido a 

regulação do ensino, outra característica da avaliação formativa, segundo Ferreira 

(2007), promove esses ajustes nas maneiras de ensinar, com foco na diversidade, 

percurso e necessidades dos educandos. Logo, é papel do professor identificar, de 

acordo com Silva; Taam (2009, p. 10), “[...] de forma consciente, as limitações de cada 

sujeito [...] sem, com isso, estagnar-se frente às mudanças que se fizerem necessárias.”  

Assim essa avaliação no processo, que permite a intervenção no sentido de 

acompanhar o desenvolvimento global do aluno, pontuando suas dificuldades para 

encontrar um meio de superá-las, conforme se pode inferir nas falas das professora das 

SRMs, se caracteriza por uma perspectiva de avaliação mediadora ou formativa, já que  

no modo de atuação dessas professoras a prioridade se volta às especificidades do aluno 

com deficiência e ao respeito à singularidade de cada aluno.  

 No caso da avaliação dos alunos com NEEs, nas SRM, os registros de natureza 

qualitativa, relevantes para as intervenções no processo, permitem o acompanhamento 

individual do aluno ou do grupo, por parte do professor, já que possibilitem o replanejar 

a ação educativa de maneira diversificada, favorecendo a progressão dos alunos. 

Mas, nem sempre esse processo ocorre de maneira uniforme no contexto da 

pratica. Percebe-se nas falas das professoras das SRM, que os critérios utilizados para 

avaliação das NEEs não estão claros, pois quando pontuam que “Há uma variedade de 

realidades dentro da própria rede. O ideal seria uma adaptação das avaliações, 

considerando as necessidades, o estilo de aprender e as potencialidades de cada aluno. 

Em relação à forma de avaliação, dependendo do nível de ensino, há uma diferença 

grande na forma de avaliar” (grupo 3). As professoras deixam clara a necessidade de 
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uma discussão mais profunda no sentido de debater sobre avaliação para compreendê-la 

como processo individual de formulação do conhecimento, que não tem o objetivo 

único de mensurar a aprendizagem, mas deve ser vista como aliada da prática 

pedagógica e nesse sentido, realmente inclusiva.  

Os entrevistados consideram também que “Na educação infantil, percebe-se 

uma preocupação de forma individual, e à medida que se afasta (da educação infantil), 

essa preocupação se dirige à média da turma, perdendo a individualidade do 

aluno”Grupo 2. 

Nesse sentido não se pode considerar que todos os professores, em todos os 

níveis de ensino e turmas terão a mesma compreensão do que significa avaliar processos 

de aprendizagem e alunos com perfis diferenciados.  Da mesma forma não se pode 

considerar que as políticas se efetivam de forma linear e direcionada na escola. 

E como afirmam Ball e Mainardes (2011) nós precisamos de uma linguagem que 

não seja linear e que não atribua à política 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.  

No embate entre concepções e ações, entre uma avaliação formativa e 

classificatória, pode-se pensar também o modo como ocorre o monitoramento do 

rendimento acadêmico dos alunos, público-alvo da Educação Especial e o modo como a 

rede municipal administra o desempenho e participação desse público, nas medidas 

oficiais padronizadas de rendimento escolar.   

Questionou-se aos professores como é monitorado o rendimento acadêmico dos 

alunos com NEES na classe comum? E o modo como eles participam das provas? 

O professor é orientado a incluir o aluno em todas as atividades, considerando a 

necessidade de alguma adaptação ou uso de recursos específicos. A prova deve ser 

oferecida como qualquer tarefa, mas observando as necessidades individuais: tempo, 

linguagem, materiais e outros recursos, porém depende da especificidade de cada 

aluno e do entendimento de cada professor. (Grupo 3) 

Segundo o relato do grupo, essas avaliações ocorrem, também, no final do ano, 

para analisar a evolução do aluno no decorrer do ano letivo. Não existe uma forma única 
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para fazer esse acompanhamento. Assim, algumas professoras fazem uso de portfólio, 

mas, independentemente da forma como é realizado, todas as professoras mantêm 

relatos a respeito da evolução dos alunos. Os registros das notas se realiza por meio de 

“boletim”.  

Ao ser questionado se as notas que o aluno recebe nas classes comuns têm 

reflexo no seu desempenho nas salas de recursos multifuncionais o grupo respondeu e 

justificou sua resposta: Não. Muitas vezes o professor não consegue compreender o 

processo de aprendizagem do aluno, pois efetua um planejamento único 

desconsiderando as especificidades de todos os alunos, desqualificando a avaliação 

Grupo 2 

Assim, a utilização de relatórios, materiais diferenciados, adaptações de provas e 

e decisões colegiadas sobre a retenção ou promoção dos alunos com NEE, sugere sugere 

uma avaliação formativa, pois coaduna com o conceito elaborado por Ferreira (2006), 

que a define como: 

 
...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 
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). 

 
 

Também, Jordão (2013) defende que a avalição 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 (JORDÃO, 2013, p. 93). 

 

Quando questionados sobre sua participação na avaliação do desempenho 

escolar do aluno com NEE os professores indicaram que discutem com os professores o 

planejamento e o processo de avaliação dos alunos. 

As falas desse grupo evidenciam que a prática pedagógica das professoras das 

SRMs da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis está direcionada para o 

atendimento individual do aluno e, neste caso, a interação com as professoras das 

classes comuns fica em segundo plano, o que inibe ou dificulta a transformação 
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curricular, as práticas pedagógicas nas salas comuns e na escola como um todo, 

contrariando a filosofia da inclusão. 

Percebe-se pelos depoimentos dos professores que não há espaço e tempo 

efetivos para o planejamento em grupo e para a troca experiências dos professores das 

SRMs e dos professores das salas comuns.  

Atualmente os Planos de Desenvolvimento Individual (PDI) para os alunos com 

deficiência, segundo a fala do grupo são construídos pelos professores das SRMs. No 

plano do ideal seria recomendável que essa construção acontecesse juntamente com o 

professor da sala comum, com os coordenadores da escola e o diretor, ou, pelo menos, 

deverá ser assinado por todos esses, quando concluídos. 

As medidas oficiais padronizadas tem sido coletadas sistematicamente em nosso 

país, nas redes públicas de ensino na última década, têm mostrado que o rendimento 

escolar abaixo do esperado para a série não é uma prerrogativa dos estudantes com 

deficiência, pois abrange enorme contingente da população escolar. Entretanto, a 

situação é pior no caso dos alunos com público alvo da Educação Especial. 

De acordo com esse grupo, que respondeu questões sobre as medidas oficiais 

padronizadas (Provinha Brasil, Prova Floripa) e sobre modos de progressão dos alunos 

público alvo da Educação Especial, observou-se que, no que tange a essa parcela de 

alunos, as informações passadas aos órgãos oficiais não correspondem à realidade 

vivenciada. De acordo com o grupo de professores seus alunos estão inseridos nas 

medidas padronizadas pelo sistema, porém alguns deles não participam efetivamente.  

Em relação a prova Floripa (que consiste em diagnósticos do processo ensino-

aprendizagem, com a intenção de coletar informações que apontem os indicadores da 

aprendizagem, e, a partir disso, realizar um redirecionamento das ações e intervir na 

prática pedagógica, na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis) os resultados não 

são computados. A prova é discriminatória, não respeitando as especificidades dos 

alunos. O resultado vem com a identificação dos alunos com deficiência. Já em relação 

à Provinha Brasil (concebida pelo Ministério da Educação, verifica o nível de 

aprendizagem e das metas de alfabetização alcançadas pelas crianças no período 

avaliado), todos os alunos fazem as provas, mas não são computados nos resultados do 

IDEB. 

Sobre esta última afirmação de que os alunos do AEE, não são computados nos 

dados do IDEB, cabe um questionamento dos motivos dessa prática, já que os alunos 
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participam das provas e, por conseguinte apresentam um resultado que é 

desconsiderado, o que não condiz com uma política que se diz inclusiva.  

Diante do exposto, das falas das professoras que vivenciam a prática das SRM, 

no atendimento ao aluno com deficiência, infere-se que a oferta de ensino nesses 

ambientes e tudo que ela envolve, passando pelo processo de avaliação inicial, pela 

organização do trabalho pedagógico, fica a cargo e sob a responsabilidade do professor 

de SRM. Tal modo de operar o atendimento educacional especializado implica que o 

aluno continua sendo da Educação Especial e da escola. O espaço de todos, continua 

dicotômico e pouco se inova, pois a Sala de aula comum, ao mesmo tempo em que é o 

lócus onde se circunscreve a escolarização desses alunos, pouco ou quase nada interage 

com a SRM. 

Nota-se que os professores das classes comuns, sejam de anos iniciais, como os 

professores que trabalham os conhecimentos por área, não planejam as atividades 

considerando as especificidades dos alunos público alvo da Educação Especial, como 

também não organizam avaliações diferenciadas para atenderem as especificidades de 

cada aluno. 
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5. ORGANIZAÇÃO DO ENSINO NAS SALAS DE RECURSOS 

MULTIFUNCIONAIS E NAS CLASSES COMUNS DE ENSINO 

 

Neste capítulo, articulando as ferramentas analíticas ao contexto da prática do 

ciclo de políticas (MAINARDES, 2006) pretende-se compreender como se organiza o 

ensino nas SRMs e nas classes comuns da Rede Municipal de Ensino do Município de 

Florianópolis e como a política de educação especial com foco na oferta do AEE nas 

SRMs foi interpretada pelas professoras das SRMs; assim como, que mudanças, 

alterações e adaptações do texto da política para a concretização da política no contexto 

da prática, aconteceram.  

Nessa perspectiva, o contexto da prática na abordagem do ciclo de políticas não 

considera os agentes institucionais como meros receptores e executores da política 

vigente, mas sim, como sujeitos que pensam, vivenciam, recriam e dão novos sentidos à 

política – o que pode representar transformações significativas na proposta original 

(BALL; BOWE (2012). 

Conforme preceituam as iniciativas oficiais acerca da implantação e da oferta do 

AEE, e de acordo com a Política de Educação Especial em vigor (BRASIL, 2008), esse 

deve ser organizado por meio de Salas de Recursos Multifuncionais. Dessa 

obrigatoriedade, advém a garantia do cumprimento das necessidades de escolarização 

dos alunos público alvo da educação especial. 

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; BRAUN6, 2012, p.6). 

 

A organização das SRMs e os recursos necessários para o seu funcionamento, 

que devem estar previstos no Projeto Político Pedagógico da escola, estão contempladas 

                                            

6 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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nas Diretrizes Curriculares para a Educação Básica e no Art.10º da Resolução 

CNE/CEB nº 4/2009): 

 

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). 

 

 Contextualizando as políticas públicas que embasaram a implantação das 

SRMs, no contexto nacional, pontua-se que em 2007, foi lançado o Programa de 

Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais, instituído pelo MEC/SEESP por 

meio da Portaria Ministerial nº 13/2007, que integra o Plano de Desenvolvimento da 

Educação – PDE, destinando apoio técnico e financeiro aos sistemas de ensino para 

garantir o acesso ao ensino regular e a oferta do AEE aos alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e/ou altas habilidades/superdotação. Esse 

programa se caracteriza como indutor da constituição das salas de recursos 

multifuncionais como ambiente hegemônico para a oferta do atendimento educacional 

especializado, objetivando:  

 

apoiar a organização e a oferta do Atendimento Educacional Especializado – 
AEE, prestado de forma complementar ou suplementar aos estudantes com 
deficiência,  transtornos globais do desenvolvimento, altas 
habilidades/superdotação matriculados em classes comuns do ensino regular, 
assegurando-lhes condições de acesso, participação e aprendizagem (MEC, 
2010, [n.p.]).    
 

 
 No que tange às ações, o referido Programa: 

 

[...] disponibiliza às escolas públicas de ensino regular, conjunto de 
equipamentos de informática, mobiliários, materiais pedagógicos e de 
acessibilidade para a organização do espaço de atendimento educacional 
especializado. Cabe ao sistema de ensino, a seguinte contrapartida: 
disponibilização de espaço físico para implantação dos equipamentos, 
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mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos de acessibilidade, bem como, 
do professor para atuar no AEE (BRASIL, 2013b, [n.p.]).   

 

A respeito do funcionamento das SRMs, o Manual de Orientação: Programa de 

Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais, publicado pelo Ministério da 

Educação em 2010, propõe que: 

 
(...) todos os alunos público alvo da educação especial devem ser 
matriculados nas classes comuns, em uma das etapas, níveis ou modalidade 
da educação básica, sendo o atendimento educacional especializado – AEE 
ofertado no turno oposto ao do ensino regular. As salas de recursos 
multifuncionais cumprem o propósito da organização de espaços, na própria 
escola comum, dotados de equipamentos, recursos de acessibilidade e 
materiais pedagógicos que auxiliam na promoção da escolarização, 
eliminando barreiras que impedem a plena participação dos alunos público 
alvo da educação especial, com autonomia e independência, no ambiente 
educacional e social (BRASIL, 2010, p.6). 

 
A respeito do currículo e de sua diversificação, para atender os alunos da 

educação especial, o documento publicado pelo MEC em 2006 - Sala de recursos 

multifuncionais: espaço para atendimento educacional especializado - com o intuito de 

auxiliar gestores e educadores no processo técnico e pedagógico de organização das 

SRMs, pontua que:  

O atendimento educacional especializado constitui parte diversificada  do 
currículo dos alunos com necessidades educacionais especiais, organizado 
institucionalmente para apoiar, complementar e suplementar os serviços 
educacionais comuns. Dentre as atividades curriculares específicas 
desenvolvidas no atendimento educacional especializado em salas de 
recursos se destacam: o ensino da Libras, o sistema Braille e o Soroban, a 
comunicação alternativa, o enriquecimento curricular, dentre outros. 
(BRASIL, 2006, p. 15, grifo nosso). 

 

O mesmo documento ainda aponta que o AEE, ofertado nas SRMs, deve 

proporcionar, através de um novo fazer pedagógico, subsídios curriculares para que os 

alunos participem das classes comuns (BRASIL, 2006).  

Assim, esse novo fazer pedagógico, conta com as seguintes sugestões de 

recursos, contempladas no documento Sala de recursos multifuncionais: espaço para 

atendimento educacional especializado:  

 

- jogos pedagógicos que valorizam os aspectos lúdicos, a criatividade e o 
desenvolvimento de estratégias de lógica e pensamento. Os jogos e materiais 
pedagógicos podem ser confeccionados pelos professores da sala de recursos 
e devem obedecer a critérios de tamanho, espessura, peso e cor, de acordo 
com a habilidade motora e sensorial do aluno. São muito úteis as sucatas, 
folhas coloridas, fotos e gravuras, velcro, ímãs, etc;   
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- jogos pedagógicos adaptados para atender às necessidades educacionais 
especiais dos alunos, como aqueles confeccionados com simbologia gráfica, 
utilizada nas pranchas de comunicação correspondentes à atividade proposta 
pelo professor, ou ainda aqueles que têm peças grandes, de fácil manejo, que 
contemplam vários temas e desafios para escrita, cálculo, ciências, geografia, 
história e outros;   
- livros didáticos e paradidáticos impressos em letra ampliada, em Braille, 
digitais em Libras, com simbologia gráfica e pranchas de comunicação 
temáticas correspondentes à atividade proposta pelo professor; livros de 
histórias virtuais, livros falados, livros de histórias adaptados com velcro e 
com separador de páginas, dicionário trilíngüe: Libras/ Português/Inglês e 
outros;   
- recursos específicos como reglete, punção, soroban, guia de assinatura, 
material para desenho adaptado, lupa manual, calculadora sonora, caderno de 
pauta ampliada, caneta ponta porosa, engrossadores de lápis e pincéis, 
suporte para livro (plano inclinado), tesoura adaptada, softwares, brinquedos 
e miniaturas para o desenvolvimento da linguagem, reconhecimento de 
formas e atividades de vida diária, e outros materiais relativos ao 
desenvolvimento do processo educacional;  
- mobiliários adaptados, tais como: mesa com recorte, ajuste de altura e 
ângulo do tampo; cadeiras com ajustes para controle de tronco e cabeça do 
aluno, apoio de pés, regulagem da inclinação do assento com rodas, quando 
necessário; tapetes antiderrapantes para o não descolamento das cadeiras 
(BRASIL, 2006, p. 20).   

 

Como se observa, nas orientações da política, o trabalho nas SRM está centrado 

na disponibilização de recursos pedagógicos específicos, adaptados às necessidades dos 

alunos. Não se identifica nessas definições o conteúdo pedagógico a partir do qual o 

professor orientará suas escolhas em termos de recursos. Estes, por si só, não 

possibilitam aprendizagens e são destituídos de sentido. Estes necessitam apoiar-se no 

conhecimento ou em conceitos que darão sentido aos trabalho do professor em uma 

escola e à aprendizagem dos alunos neste espaço. Desse modo pode-se indagar qual o 

conteúdo ou a sequencia de temas que orienta a escolha do professor quando define 

quais jogos pedagógicos trabalhará? Qual a sequencia didática que que norteia seu 

planejamento? Quais as possíveis conexões desta escolha com o trabalho do professor 

da classe comum?  

Ao delimitar o trabalho do professor ao uso de recursos pedagógicos não se 

corre o risco de enfatizar o papel secundário da educação especial e um espontaneísmo 

na sua ação?  
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5.1 Perfil da oferta de AEE nas SRMs na Rede Municipal de Ensino de 
Florianópolis 

 

A partir dos enunciados e discursos das professoras da Rede Municipal de 

Ensino de Florianópolis, participantes deste estudo, procuramos identificar alguns 

fatores que podem traçar o perfil do AEE, nas SRMs, do município, como: frequência 

dos alunos nas classes comuns/SRMs; a articulação das ações do AEE com o ensino das 

classes comuns; limites e possibilidades das SRMs como apoio; avaliação do AEE nas 

SRMs; a estrutura e o atendimento das SRMs da Rede Pública de Ensino de 

Florianópolis/SC. Para constituir esse perfil os três grupos focais responderam a um 

questionário composto de 13 questões, cuja análise, foi organizada a partir de três 

indicadores, presentes nos depoimentos desses três grupos, os quais denominei: a 

regularidade da frequência dos alunos do AEE nas classes comuns; a estrutura e o 

currículo das SRMs e;  a prática pedagógica em relação as deficiências. 

No entanto, os grupos não responderam a todas as questões, as quais foram 

subdivididas, sendo que o grupo um se ateve às informações relativas aos alunos do 

AEE, nas classes comuns; o grupo dois respondeu sobre a estrutura e o currículo das 

SRMs e o grupo três se ateve às questões referentes ao fazer pedagógico direcionado às 

deficiências específicas. 

 

5.1.1 A regularidade da frequência nas SRMs e nas classes comuns 

 

 As fontes utilizadas para traçar o perfil da regularidade com que os alunos da 

Rede Municipal de Ensino de Florianópolis frequentam as classes comuns, foram 

obtidas a partir das respostas do Grupo 1. 

 Para a questão:  

“Como tem sido as presenças/ausências dos alunos com NEEs, na classe comum?” 

O grupo respondeu: 

“A frequência é irregular e depende de alguns fatores como: condição de saúde, 

condições meteorológicas, de transporte, etc”. 

 Para a questão: 
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“Que limites e possibilidades oferecem as SRMs como serviço de apoio para todos os 

tipos de alunos?” O grupo destacou que atende somente aos alunos com NEEs e que 

“não fazemos apoio pedagógico aos demais alunos” . 

 Quando questionados se as SRMs ofertadas são suficientes para atender as 

necessidades dos alunos com NEEs e, em caso de resposta negativa, onde mais poderia 

acontecer esse atendimento, o grupo opinou que a oferta não atende à demanda, mas que 

“a escolarização é de responsabilidade da escola”, sendo que as SRMs exercem um 

papel de subsidiarem o processo escolar, pois “trabalham com as especificidades dos 

alunos”. 

Analisando as respostas produzidas pelo grupo 1, percebe-se que os alunos das 

classes comuns que frequentam o AEE, da rede pública de Florianópolis, têm nesses 

espaços das SRMs, um subsídio para o acompanhamento das salas comuns, pelo menos 

sob à ótica das professoras das salas comuns. Evidencia-se também que apesar das 

professoras concordarem que as SRMs, não atendem às necessidades dos alunos do 

AEE, estas não precisam ser melhoradas, pois servem ao propósito de trabalhar apenas 

as especificidades dos alunos.  

  Há que se indagar, no entanto, sobre a efetividade do processo de inclusão 

escolar em face da polarização de ações e responsabilidades entre AEE e escola regular 

notadamente no que se refere a escolarização. As estratégias incentivadas pela política 

para estreitar a conexão entre Educação Especial e Educação Geral paradoxalmente 

parecem produzir efeitos contrários. Ao enfatizar que a escolarização não é papel da 

SRMs e que esta tem o papel de institucionalmente “apoiar, complementar e 

suplementar os serviços educacionais comuns”, a política contribui para cindir 

responsabilidades e excluir do contexto da escola um serviço que se diz ser parte da 

escola.  

No contexto da prática essa orientação assume proporções excludentes a ponto 

de se entender que trabalhar com as especificidades dos alunos não tem implicações 

diretas no seu processo de escolarização. O serviço criado para apoiar a escolarização, a 

interação e aprendizagem do aluno volta-se para sua individualização.  Nesta direção 

polarizada, “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). Enquanto um atendimento individualiza e privilegia habilidades o outro trabalha 
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áreas do conhecimento de maneira genérica, na maioria das vezes sem considerar as 

particularidades. 

Michels, Carneiro e Garcia (2011), identificam outra problemática em relação à 

organização desse serviço. Consideram que as SRMs não são suficientes para atender 

aos alunos com AEE, pois em pesquisas sobre essa oferta nas escolas de 

Florianópolis/SC, levantaram que neste local, os atendimentos compreendiam o tempo 

de quarenta e cinco minutos a uma hora por semana, o que os autores consideraram 

abaixo da expectativa para um bom atendimento.   

  Todavia, na compreensão das professoras a avaliação da qualidade dos serviços 

de AEE, apresentado nas SRMs, é mensurada pelo “progresso das articulações e o 

desenvolvimento do aluno, durante o processo de escolarização”. Há que se indagar 

então, como o professor de SRMs observa essas articulações e até que ponto se sente 

partícipe desse processo uma vez que seu trabalho por se centrar nas especificidades 

individuais dos alunos, parece não estabelecer relação direta com o processo de 

escolarização. 

 Outro aspecto que contribui para o distanciamento do trabalho da SRMs em 

relação à rotina de escola diz respeito a sua funcionalidade. Quando indagados sobre 

disparidade de frequência dos alunos nas classes comuns e nas SRMs, o grupo de 

professoras pontuou que essa disparidade de fato acontece, uma vez que algumas 

famílias tem dificuldade em conseguir transporte e organizar a rotina para frequentar o 

serviço. 

Quanto à frequência dos alunos ao AEE nas classes comuns, percebe-se, pelo 

relato das professoras, que ela está relacionada à diversos fatores, mas no caso da 

frequência nas SRMs, que acontecem no contraturno, verifica-se que a infrequência se 

deve, prioritariamente às dificuldades da família no que tange à organização da rotina 

no outro horário, que não das aulas regulares. Não se pode ignorar que a maioria das 

famílias tem sua rotina comprometida com trabalho o que torna difícil o deslocamento 

dos filhos durante o dia para atendimento em sala regular e no atendimento 

especializado, sendo que este último, muitas vezes, ocorre em espaços diferenciados.  
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5.1.2 A estrutura e o currículo do AEE nas SRMs 

 

 Este indicador ficou com o Grupo 2, composto por cinco professoras. O primeiro 

questionamento se refere à estrutura das SRMs: Como é estruturado o atendimento 

educacional dos alunos, nas SRMs? Cite exemplos, a) materiais que você utiliza na 

SRM e b) atividades que você realiza na SRM. 

O grupo respondeu que o atendimento educacional especializado nas SRMs, está 

“estruturado em observação e planejamento”, sendo que este último prevê materiais, 

atividades e recursos. O grupo citou como exemplo de materiais, o uso de: computador, 

software Beardmaker, jogos pedagógicos adquiridos e produzidos, quadro imantado e 

alfabeto móvel, máquina braile. As atividades citadas são: estimulação visual, 

elaboração conceitual, comunicação aumentativa alternativa, Português para surdo e 

sistema Braile.  

Assim, de acordo com a fala do grupo, a prática condiz com o que norteia o 

Documento Orientador da Educação Especial da Rede Municipal de Ensino de 

Florianópolis, o qual prevê:  

 

A Educação Especial da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis/SC visa 
garantir as condições de o aluno, com deficiência, Transtorno do Espectro 
Autista (TEA) e Altas Habilidades/Superdotação, frequentar a escola comum 
com a qualidade e as condições de acesso ao conhecimento formal 
(FLORIANÓPOLIS, s/d, p. 1). 

 

 Sobre se existe uma relação entre o trabalho desenvolvido pelo professor da 

classe comum e das SRMs, o grupo relatou que existe sim e que esta está embasada “na 

observação, no planejamento e na avaliação processual”.  

Sobre essa interface entre os trabalhos desenvolvidos nas classes comuns e os 

nas SRMs, Michels, Carneiro e Garcia (2011), em pesquisa realizada na Rede 

Municipal de Florianópolis, verificaram “uma fragilização” da articulação sistematizada 

entre o ensino comum e o AEE ofertado nas SRMs das escolas municipais.  

 

Em termos da articulação entre AEE e classe comum, a análise nos 
possibilitou perceber a ausência de estratégias sistemáticas, abrindo caminho 
para ações no campo do improviso e da informalidade. Neste caso, toma 
relevância a estratégia da sensibilização dos professores das classes comuns 
para a “causa” da inclusão  
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As mesmas autoras inferem, a partir dos resultados do estudo desenvolvido, que 

a Educação Especial perpetua, no ensino regular, a mesma, autonomia em relação à 

educação Básica, que se desenvolveu nas instituições especializadas e a consequência 

disso é essa ausência de interface entre os dois segmentos, para uma perspectiva 

inclusiva. Reiteram que ainda que o conste do Documento Orientador da Educação 

Especial da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis a ideia de que os problemas 

desse aluno devem ser tratados e discutidos no dia a dia da escola e com todos os que 

nela atuam, esta conserva nos professores das salas multimeios a responsabilidade do 

especialista. Nesta sentido, “a perspectiva inclusiva, em grande medida, mantém 

características históricas da Educação Especial, embora tenha uma inserção na escola 

regular de Educação Básica” afirmam as autoras (MICHELS, CARNEIRO E GARCIA, 

2011, p. 11).  

Nozu (2013) ao analisar as relações entre o AEE das SRMs da rede pública de 

ensino de Paranaíba/MS com o ensino nas classes comuns, relatadas pelas professoras 

das SRMs, as apresenta “como relações de poder e saber entre os diferentes agentes da 

escola: o professor comum e o professor especializado” (p. 175). Para o autor, essas 

relações de poder e de saber, no contexto das SRMs e nas classes comuns, se referem, 

 

às diferentes concepções e atuações acerca do ensino dos alunos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas/habilidades 
supertodação quanto ao lugar, ao profissional responsável, aos conteúdos, aos 
recursos e atividades para a constituição dos saberes da educação especial 
(NOZU, 2013, p.185). 

 
 

Para o autor, o conjunto de atividades disciplinares do AEE realizado nas SRMs 

“visa, em sua positividade, produzir a aptidão por meio dos recursos e dos instrumentos, 

a potencialização das habilidades e das inteligências, a promoção da autonomia, do 

conhecimento acadêmico e da sociabilidade dos alunos” (p. 185).  

Assim, as relações de poder, a que se refere o autor, embasado e Foucault 

(2010), podem se traduzir em forças criadoras, que produzem “saberes e sujeitos”.  

Ao responder a questão: que relação existe entre o currículo da SRM e o das 

classes comuns? O grupo pontuou que se este for entendido como o “tempo, espaço e 

conteúdos escolares”, então é o mesmo, “mas cada um desempenha uma função no seu 

contexto”. 



 

 

89 

 

Sobre a questão da alfabetização dos alunos com NEEs, questionou-se: No caso 

de alunos não alfabetizados, de quem é a responsabilidade por alfabetizá-los?” 

Nesse sentido, inferiu-se, pelas respostas das professoras, das SRMs, que estas 

estão cientes do que estabelecem as políticas oficiais, ou seja, a alfabetização deve 

acontecer nas classes comuns, “é papel do ensino regular que os alunos recebam 

alfabetização nas salas comuns. Nas SRMs, trabalhamos com a elaboração 

conceitual”. 

Assim, suas respostas estão referendadas pela Resolução nº 4 de outubro de 

2009, institui as Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado 

na Educação Básica, modalidade Educação Especial, que rege: 

 

13. São atribuições do professor do Atendimento Educacional Especializado: 
I – identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, 
de 
acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos 
alunos público-alvo da Educação Especial; 
III – organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de 
recursos multifuncionais; 
IV – acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos 
pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, 
bem como em outros ambientes da escola; 
V – estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de 
estratégias e nadisponibilização de recursos de acessibilidade; 
VI – orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de 
acessibilidade utilizados pelo aluno; 
VII – ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades 
funcionais dos alunos, promovendo autonomia e participação; 
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. 

 
 

Como se pode observar, a referida resolução não aponta, como função do AEE, 

a alfabetização dos alunos, sendo que no Inciso VIII, estabelece claramente a sua função 

de subsidiar a aprendizagem, nas salas comuns. Assim esse atendimento prioriza a 

complementação ou a suplementação da aprendizagem. A esse respeito, Jordão (2013) 

em sua dissertação de Mestrado, aponta que:  

 

Nesse caso, a SRMs 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 (JORDÃO, 2013, p.65).   
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Infere-se, pelo que aponta Nozu (2013, p. 163) que desenvolveu uma pesquisa 

na rede estadual do Município de Paranaíba, no Mato Grosso, que a questão da 

alfabetização, naquele município, apesar do discurso oficial, não se restringe à 

responsabilidade das classes comuns, pois segundo depoimento de uma professora 

entrevistada “espera- se que os alunos com DI recebam alfabetização nas salas comuns. 

Quando isso não ocorre, acabamos por desenvolver trabalhos diferenciados para que 

eles possam se alfabetizar”.   

 No contexto da Rede Municipal de Florianópolis, as professoras do AEE, das 

SRMs conhecem a proposta política que define o professor da classe comum como 

responsável pela alfabetização, no entanto, apresentam os objetivos e atividades 

direcionadas às diversas deficiências as quais envolvem, diferenciados usos do alfabeto 

móvel, livros, jogos, leitura, etc. 

Neste caso, observa-se uma ênfase nos recursos e nas atividades, porém não se 

discute o conteúdo, o conhecimento que embasa ou que norteia o desenvolvimento das 

atividades e o uso dos recursos. Quando o professor de SRMs se propõe a trabalhar a 

elaboração conceitual, por exemplo, ele discute com o aluno que conceitos? De onde 

eles surgem e para onde eles seguem? Qual o conhecimento que está embasando a 

construção ou a elaboração desse conceito? Essas questões remetem a possibilidade de 

esvaziamento e aleatoriedade ou espontaneísmo do trabalho que se desenvolve nesse 

espaço que se diz não direcionado para a escolarização.  

Por outro lado, há que se indagar também se a sala regular ao trabalhar os 

conteúdos curriculares não estaria também trabalhando a elaboração conceitual, ou 

utilizando o jogo pedagógico ou o computador? Como essas questões se resolvem neste 

espaço? Porque se instala dentro de escola que busca ser inclusiva espaços dicotômicos 

com absoluta falta de clareza em relação aos seus objetivos comuns? 

 

5.1.3 A prática pedagógica para as deficiências e as atividades desenvolvidas 

 

 Este indicador analisa, a partir das concepções e dos enunciados das professoras 

das SRMs da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, quais as deficiências 

contempladas no atendimento das SRMs, o objetivo da AEE, para cada uma das 

deficiências e as atividades desenvolvidas para cada público alvo e sua respectiva 

deficiência. 
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Assim, o grupo, constrói sua prática conforme no Quadro 5: 

 

Quadro 5 Atividades para cada público alvo e respectivas especificidades  

DEFICIÊNCIA OBJETIVO ATIVIDADE 

TDG Desenvolver o foco visual,  
 
Atenção (análise/síntese)  
 
Atenção compartilhada   
 
Teoria da mente (empatia) 

- pintura facial em frente ao espelho Professor de frente 
para o aluno; 
-  jogos de encaixe, quebra-cabeça, labirinto, 
memória/pareamento; 
- jogos de computador (zac browser), móbiles, 
instrumentos musicais; 
- jogo simbólico, casinha, carrinho, massa de modelar, 
fantoches, onomatopeias. 

Superdotação/alta
s habilidades 

Promover um ambiente educacional que 
reconheça e atenda sua especificidade 

Acompanhar e encaminhar para o serviço de 
enriquecimento curricular na sua área específica 
(intelectual, artística, esportiva) 

Deficiência 
intelectual 

Desenvolver habilidades e competências 
cognitivas para a aprendizagem 

Jogos de memória, associação e sequência lógica. 

Deficiência visual Ampliar o repertório de imagens mentais Exploração dos objetos usados nos AVD, exploração de 
volume, textura, temperatura e função.  

Deficiência 
auditiva 

Ensinar a estrutura do português escrito; 
Trabalhar discriminação auditiva 
(músicas, sons, ritmos, instrumentos 
musicais, fala humana, etc); 
Preparar a criança surda para a 
alfabetização do português escrito, 
especializando sua função visual. 
 

Livros imagéticos HST 
Textos enigmáticos 
Descrição de gravuras 
Estrutura da língua e sua gramática 
Ausência e presença de sons 
Memória auditiva 
Atenção auditiva 
Análise e síntese auditiva 
Figura fundo auditivo 
Atenção/ concentração/ memória 
Conceitos básicos  
Contato visual  

Deficiência física Identificar e elaborar adaptações dos 
materiais pedagógicos e promover 
recursos de comunicação 

Utilização de comunicação alternativa; 
Uso de software especial 

Deficiência 
múltipla 

Inserir objetos de referência nas AVDs Eleger os objetos que representam as atividades: Ex; 
almoço, banho, hora de dormir 

Fonte: Dados coligidos e sistematizados pela pesquisadora  
 

O planejamento de atividades direcionadas às deficiências específicas vai ao 

encontro de que pontua Miranda: 

 

O atendimento educacional especializado para tais alunos deve, portanto, 
privilegiar o desenvolvimento e a superação daquilo que lhe é limitado, como 
por exemplo: para o cego, a possibilidade de ler pelo Braille, para o surdo a 
forma mais conveniente de se comunicar, para a pessoa com deficiência 
física, o modo mais adequado de se orientar e se locomover, e para a pessoa 
com deficiência intelectual, a acessibilidade não depende de suportes 
externos ao sujeito, mas tem a ver com a saída de uma posição passiva e 
automatizada diante da aprendizagem, para o acesso e apropriação ativa do 
próprio saber  (MIRANDA, 2011, p. 98).  

 
 

 As diretrizes da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da 

Educação Inclusiva/MEC/SEESP (BRASIL, 2008a), orienta que: 

 



 

 

92 

 

O atendimento educacional especializado identifica, elabora e organiza 
recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a 
plena participação dos alunos, considerando as suas necessidades específicas, 
[...] diferenciando-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo 
substitutivas à escolarização. Esse atendimento complementa e/ou 
suplementa a formação dos alunos com vistas à autonomia e independência 
na escola e fora dela. O atendimento educacional especializado disponibiliza 
programas de enriquecimento curricular, o ensino de linguagens e códigos 
específicos de comunicação e sinalização, ajudas técnicas e tecnologia 
assistiva, dentre outros. Ao longo de todo processo de escolarização, esse 
atendimento deve estar articulado com a proposta pedagógica do ensino 
comum. (BRASIL, 2008a)    

 
 

O Decreto nº 7.611/2011 (BRASIL, 2011a), institui e define o atendimento 

educacional especializado/AEE da seguinte maneira:  

 

Art. 2º A educação especial deve garantir os serviços de apoio especializado 
voltado a eliminar as barreiras que possam obstruir o processo de 
escolarização de estudantes com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.      
§ 1º Para fins deste Decreto, os serviços de que trata o caput serão 
denominados atendimento educacional especializado/AEE, compreendido 
como o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos 
organizados institucional e continuamente, prestado das seguintes formas:    
I - complementar à formação dos estudantes com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento, como apoio permanente e limitado no tempo e 
na frequência dos estudantes às salas de recursos multifuncionais/SRMs; ou    
II - suplementar à formação de estudantes com altas habilidades ou 
superdotação . 
§ 2º O atendimento educacional especializado/AEE deve integrar a proposta 
pedagógica da escola, envolver a participação da família para garantir pleno 
acesso e participação dos estudantes, atender às necessidades específicas das 
pessoas público-alvo da educação especial, e ser realizado em articulação 
com as demais políticas públicas.   

 
 

Dessa forma, tal qual está posto, o AEE, nas SRMs da Rede Municipal de 

Florianópolis, está em consonância com o que orientam os documentos legais citados, 

principalmente no que tange aos modos de atendimento: complementar à formação – 

nos casos dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e, 

suplementar à formação, para os estudantes com altas habilidades ou superdotação. Na 

primeira situação, o objetivo é desenvolver o foco visual, a atenção (análise/síntese)  e a 

atenção compartilhada.  . 

No que diz respeito ao atendimento para o aluno com deficiência intelectual, as 

professoras elegeram como objetivo, “desenvolver habilidades e competências 

cognitivas para a aprendizagem”, através de “jogos de memória, associação e 

sequência lógica”, atividades que visam “o estímulo do raciocínio, da memória, da 
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atenção”.  Essa prática das professoras das SRMs, contemplam as recomendações 

oficiais (BRASIL, 2006) para o atendimento do aluno com deficiência intelectual, que, 

por sua vez, indicam aos professores a realização de uma mediação docente capaz de 

“[...] desenvolver os processos cognitivos, também chamados processos mentais, que 

oportunizam a produção do conhecimento” (BRASIL, 2006, p. 21). 

No entanto, a despeito de se constatar que a prática estabelecida na Rede 

Municipal de Ensino de Florianópolis coaduna com os discursos da políticas públicas 

para a Educação Especial, cabe ressaltar o posicionamento de Bruno (2010, p. 11), que 

discute o caráter redutor do AEE na proposta das SRMs, no tocante as diferentes faixas 

etárias atendidas. O autor pontua que o atendimento nas SRMs é proposto de forma 

genérica, recebendo alunos com diferentes idades, NEEs e interesses e evidencia como 

sua função prioritária “[...] o uso das tecnologias como forma de desenvolvimento das 

habilidades e de participação social”. Assim, prioriza-se o instrumental, o recurso, em 

detrimento do pedagógico.  

Assim, a análise dos depoimentos dos três grupos de professores que trabalham 

com AEE nas SRMs permitem algumas considerações pontuais, que ficaram implícitas 

nas falas das entrevistadas, tais sejam: não existe interface entre o ensino fornecido nas 

SRMs e o das classes comuns; o AEE parece acontecer de forma alheia ao processo de 

escolarização, pois se dá de forma individualizada, no contraturno e sem a interação 

esperada da equipe de professores; os professores das classes comuns, que trabalham os 

conhecimentos por área, não planejam as atividades considerando as especificidades dos 

alunos público alvo da Educação Especial.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo, ora concluído, trouxe para compreensão o contexto da prática, num 

recorte da pesquisa do “Observatório Nacional de Educação Especial: estudo em rede 

nacional sobre as salas de recursos multifuncionais nas escolas comuns” – a análise da 

estrutura e o funcionamento do AEE nas SRMs da Rede Municipal de Ensino de 

Florianópolis, através dos discursos das professoras participantes dos grupos focais.  

Nas interações desses grupos, as professoras do AEE, que atuam nas SRMs  

dialogaram sobre a relevância da formação inicial e continuada; sobre as práticas de 

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

necessidades, estruturação do planejamento educacional e rendimento escolar  e; sobre a 

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

 No que tange à formação continuada, ficou explícito nos relatos das professoras, 

que é ela é relevante a todo momento, pois a política da inclusão demanda professores 

em constante formação. Os professores também relatam que necessitam cursos com 

conteúdos e práticas que os subsidiem para lidar com a estrutura de acomodação, do 

conceito de igualdade/normalidade.   Quanto à formação inicial, os discursos apontaram 

para uma tendência de atendimento específico por tipo de deficiência. E isso aponta 

para uma reorganização e redefinição do papel do professor do AEE, que para eles não 

está bem definido, pois os documentos oficiais demonstram um entendimento, mas na 

prática, acontecem alguns equívocos.  

A questão sobre a formação específica aparece como consenso nas respostas das 

professoras, quando do preenchimento dos questionários individuais. Isso provoca uma 

reflexão sobre suas práticas, pois, segundo a maioria, a diversidade de deficiências é 

grande e é imprescindível que os professores da educação especial aprendam novos 

métodos e recursos para atuarem com cada deficiência. No entanto, frisam, esses 

profissionais, essa questão ainda não está bem definida nem mesmo para a Secretaria de 

Educação. 

Nesse contexto, infere-se que a questão da formação profissional, na perspectiva 

inclusiva, e, mais precisamente da atuação do AEE nas SRMs, não é uma proposta 

política unânime, antes, é um campo de várias tendências, opiniões e discursos 

controversos entre a legislação, que se apresenta inclusiva e propõe ações inclusivas e a 

prática cotidiana de quem a tem que cumprir, sem as devidas condições.  
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Sobre as práticas avaliativas, levando-se em conta que os alunos com deficiência, 

tem assegurado o direito de frequentar as classes comuns do ensino regular, a questão 

da avaliação para esses educandos também está embasada nos documentos que 

referenciam a ação educativa em nível nacional, como os diversos pareceres e 

resoluções do Conselho Nacional de Educação, entre os quais destaco as Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (2001) e a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008). 

Assim, inferiu-se que o tipo de avaliação adotada pelas professoras das SRM é a 

formativa, e que nesse processo, são ferramentas: os relatórios descritivos e as provas 

adaptadas para cada deficiência.  

Para a discussão sobre a implantação da SRMs na Rede Municipal de Ensino de 

Florianópolis, Santa Catarina, sua estrutura e funcionamento, no contexto da prática, 

foram problematizadas as recomendações da Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva, de 2008.  

Nesse sentido, o texto, a partir dos discursos das professoras, participantes dos 

grupos focais, buscou analisar as estratégias de organização e atuação do AEE nessas 

SRMs. Assim, a oferta do AEE, nas SRMs é realizado no contraturno, duas vezes na 

semana, com 50 minutos de atendimento por aluno, em média.   

A despeito das informações fornecidas pelas participantes dos grupos focais, que 

enriqueceram este trabalho, percebeu-se e isso também foi relatado pelas professoras, 

que o atendimento do AEE nas SRMs é uma estratégia possível para a inclusão do aluno 

com deficiência e isso lhes proporciona satisfação pessoal e realização profissional. No 

entanto, a interação dos profissionais desses dois segmentos: classes comuns e SRMs, 

ainda é um ponto frágil nesse processo, pois a falta de corresponsabilidade pela inclusão 

do aluno com NEE, ou ainda, a recusa do professor das classes comuns e a ausência de 

articulação e interface do trabalho pedagógico entre o professor desse com  o professor 

da SRMs, ainda são lacunas a serem preenchidas, para a concretização do que 

pretendem os discursos e os prognósticos oficiais para a  verdadeira inclusão. 

Nessa perspectiva, pelo que foi exposto, o maior desafio enfrentado pela 

Educação Especial no AEE ofertado nas SRMs da Rede Municipal de Ensino de 

Florianópolis, assegurar na prática, no contexto da escola os canais de comunicação e 

articulação do trabalho pedagógico com os professores das salas regulares. O que se 

define nos textos da política como condição necessária ao processo de inclusão escolar 
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transforma-se em discurso vazio e inviável no contexto da prática. Essa inviabilidade, 

no entanto, se instala já a partir das diretrizes da política que, contraditoriamente, 

evidencia a necessidade de articulação, porém deixa explícito na tarefa do professor da 

SRM o desenvolvimento de um trabalho individualizado, pautado em recursos 

desconectados e vazios de conteúdo. 

Com base no propósito de analisar a interpretação e tradução das políticas pelos 

professores de SRM  pode-se concluir que nos três eixos analisados – formação 

docente, organização do ensino e avaliação – a rede municipal de ensino de 

Florianópolis, interpreta as orientações da políticas de inclusão escolar como uma 

proposta e um discurso compartilhado e que se coaduna com o trabalho que vinha sendo 

desenvolvido pelo município muito antes da publicação da política em 2008. O 

município já trabalhava com a ideia das Salas de Multimeios, vinha oferecendo 

formação continuada de modo sistemático aos profissionais que nelas atuavam e 

realizava avaliações nos mesmos padrões exigidos. Porém no âmbito da tradução da 

política, na interação e interconexão entre os diversos atores, textos, falas  observou-se 

que as professoras levam em conta: sua experiência, a história da Educação Especial no 

município e suas concepções e críticas sobre ela. Demonstram questionamentos em 

relação às novas demandas, revelam uma preocupação pautada na necessidade de 

dominar todas as especificidades das diferentes deficiências e níveis de ensino aos quais 

os seus alunos se vinculam, evidenciam desconfortos frente a frágil ou inexistente 

relação com as  classes comuns e a escola , assim como com a indefinição da lei em 

relação às questões de avaliação e do efetivo trabalho da SRM na direção da inclusão 

escolar. 
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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 
qualquernível 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 satisfeitacom sua escolha profissional? Justifique sua 
resposta. 
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APÊNDICE II. 

 

PERGUNTAS DISPARADORAS: AVALIAÇÃO DO ESTUDANTE COM 

NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

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 com 

NEE? 

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 diferentescategorias?   

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 égerado 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 com 

NEEs 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 com NEEs na classe 

comum? Eles participam de provas?  

3. Quando os alunos participam de provas são feitas adaptações para que 

elesparticipem? Nesses casos como são avaliados, com base no desempenho 

médio da classe ou com base no desempenho individual do próprio aluno? 

4. Os alunos com NEES 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 com NEE? 

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 com NEEs nos dias dessas 

avaliações padronizadas em larga escala? 

2. Considerando que há evidências de que a maioria dos alunos com NEEs 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 com NEEs 

em séries ou ciclos? Há alguma norma neste sentido (por exemplo, progressão 

automática, continuada, etc.) 

5. Há diferenças neste processo comparando-se alunos com e sem NEES? 

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 SRMS 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 com NEEs? O que a 

escola tem condições e oferecer a eles? 

2. E qual é a função do AEE oferecido em SRMs? 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 SRMs e das classes comuns que o aluno 

freqüenta? 

7. Como os professores de SRM planejam o ensino dos alunos com NEEs nas salas 

de recursos? 

8. Como é organizado o tempo nas SRMs 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, 

• Descreva a agenda de uma semana de trabalho na SRM 
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9. Como tem sido as presenças/ausências dos alunos com NEES na classe comum? 

10. O AEE sempre é ofertado em SRMs no contraturno? OU Seja você tem aluno 

que sai da classe comum para freqüentar a SRM?  Em caso positivo quais são os 

motivos?  

11. Em que medida o AEE ofertado em SRMs no contraturno atende as 

necessidades diferenciadas de todos os estudantes com NEEs? 

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 SRMs como serviço de apoio para 

todos os tipos de alunos? 

16. Vocês acreditam que as SRMs é suficiente para responder as necessidades dos 

alunos com NEES? Em caso negativo, onde mais pode ser ofertado o AEE?  

17. Como avaliar a qualidade do serviço do AEE ofertado em SRMs? 

18. Há alguma outro aspecto sobre o atendimento nas SRMs que você gostaria de 

destacar? 

19. Os alunos com NEES permanecem toda a jornada dentro da classe comum? 

Freqüentam a classe comum todos os dias da semana? 

20. Há diferença nas presenças/ausências dos alunos com NEES na classe comum e 

na SRM? 

21. Como é estruturada o atendimento educacional dos alunos nas salas de recursos 

multifuncionais (SRMs)? Cite cinco exemplos de  

a. materiais que você utiliza na SRM  

b. atividades que vocês realiza na SRM: 
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22. Que relação existe entre o trabalho desenvolvido pelo professor da classe 

comum e o professor da SRMs? 

23. Que relação existe entre o currículo da SRMs e das classes comuns que o aluno 

freqüenta? 

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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ANEXOS 

 

ANEXO A 
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