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RESUMO 

 

Este trabalho investiga as possibilidades e os limites do serviço de apoio educacional 
especializado na construção de uma escola inclusiva. Atualmente, ao se falar em inclusão 
escolar é possível verificar, tanto nas produções teóricas quanto na legislação nacional e 
internacional, duas tendências divergentes: inclusão total e continuum de serviços. O serviço 
de apoio educacional especializado está presente nas duas propostas, porém com nuances 
diferenciadas. A pesquisa empírica buscou estabelecer um paralelo entre as concepções 
que embasam essas propostas e o serviço de apoio educacional especializado no município 
estudado. Trata-se de um estudo de caso do tipo etnográfico, em que foram utilizados como 
instrumentos de pesquisa: observação participante, análise documental, aplicação de 
questionários e entrevistas semi-estruturadas com professoras itinerantes. Foram 
convidadas para contribuir com esse estudo, através da resposta aos questionários e 
participação nas entrevistas, professoras  habilitadas em educação especial/deficiência 
mental, que atuam em sala de recursos nos quatro primeiros anos do ensino fundamental de 
uma rede municipal. Verificou-se que o serviço de apoio especializado no município 
estudado é oferecido a partir da perspectiva de um continuum de serviços. Nesse contexto, 
os alunos matriculados nas classes comuns, geralmente, são aqueles que conseguem, de 
alguma forma, adaptar-se ao que está posto, não exigindo mudanças na estrutura curricular. 
Cabe ao professor itinerante contribuir no ajuste do aluno ao que é estabelecido. Apesar 
dessa constatação é possível ver como possibilidade para a atuação desse profissional, sua 
contribuição para a o acesso e permanência de alunos que historicamente foram excluídos 
do ensino regular.  

  
Palavras-chave: apoio educacional especializado; sala de recursos; professor itinerante; 
educação especial; educação inclusiva. 



 

GIORGI, H.O.P. Resource room in São Bernardo do Campo: The possibilities and 
limits of specialized educational support to build an inclusive school”. Dissertation 
(Master). Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, 2007. 

 

ABSTRACT 

 

This document analyzes the possibilities and limits of the specialized educational support 
service in order to build an inclusive school”. Currently, when it is mentioned school 
Inclusion, it is possible to evaluate in the theorist studies and also in the national and 
international laws, two differ tendencies: whole inclusion and on-going services. The 
specialized educational support service is included in both proposals but there are different 
nuances. The research has looked to establish a parallel between the concepts that basis 
those proposals and the specialized educational support service in the city of São Bernardo. 
It is about a Case Study of ethnographic kind. The research procedures adopted were the 
participant observation, document analyzes, forms filled and interviews with itinerant 
teachers invited. That Study was developed at São Bernardo do Campo municipal schools 
that have resources room and those teachers are habilitated in the mental deficiency special 
education. Those teachers work for the first four years (fundamental education) of the São 
Bernardo municipal schools. It was concluded that the specialized support service in São 
Bernardo do Campo is offered from the perspective of on-going services. In this case, the 
students from common classrooms, in general, are able to adapt for what have been offered, 
and do not require structural curricular changes. Itinerant teachers should contribute in order 
to help the student adaptation for what have been established. Even in this case, it is 
possible to consider as possibilities for those teachers, their contribution for the access and 
permanency of students that were historically excluded from the regular education. 
  

Key-words: specialized educational support, recourses classroom, itinerant teacher, 
specialized education, inclusive education. 
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INTRODUÇÃO 

 

A rua de acesso à inclusão não tem um fim porque ela é, em sua essência, 

mais um processo do que um destino. A inclusão representa, de fato, uma 

mudança na mente e nos valores para as escolas e para a sociedade como 

um todo, porque subjacente à sua filosofia, está aquele aluno ao qual se 

oferece o que é necessário, e assim celebra-se a diversidade.  

(Peter Mittler, 2003,p. 36) 

 

Minha aproximação com o tema 

 

A escolha por desenvolver um estudo que abordasse a inclusão escolar se 

deve muito a minha trajetória acadêmica e profissional.  Desde a formação no 

magistério o papel excludente da escola me chama a atenção. Um dos fatores que 

influenciou minha opção pelo curso de Psicologia na graduação foi a necessidade de 

compreender pesquisas como: “A profecia auto-realizadora” de Rosenthal 

(ROSENTHAL e JACOBSON, 1968 apud HARPER et al., 1984) e “A produção do 

fracasso escolar” de PATTO, MARIA HELENA SOUZA, 1993.  

Um dos meus primeiros contatos com a temática da inclusão, enquanto 

corpo teórico, foi em 1997. Foi neste ano que ouvi falar sobre um projeto da 

Prefeitura de São Bernardo relacionado à inclusão de crianças surdas em uma 

escola de educação infantil do ensino regular. Lembro-me que o que mais me 

chamou a atenção foi o fato das professoras envolvidas no projeto participarem de 

um grupo de formação, semanalmente . Deve-se ressaltar que nessa época o 

Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo ainda não havia sido implantado em São 

Bernardo do Campo. A atribuição de salas deste projeto era feita através da 

designação de professores titulares da rede municipal de ensino. Para ser 

designada para atuar nesse projeto , era necessário passar por uma seleção interna, 

a que me submeti, e consegui participar no ano de 1998. Esta experiência 

possibilitou que eu assumisse uma turma de classe comum da educação infantil com 

três crianças surdas. Logo descobri que a palavra inclusão não se referia apenas 

àquelas crianças, mas a todos os alunos da turma. Esta percepção foi possível 
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devido às intervenções feitas pelas equipes de gestão e de orientação técnica nos 

momentos coletivos e da própria prática vivenciada no contexto escolar. O 

crescimento individual de cada professora e a constituição do coletivo dessa unidade 

escolar contribuiu para que se desenvolvesse um projeto educacional de qualidade 

que atingiu a todos os alunos. 

Nos anos seguintes atuei como professora do ensino fundamental e tive a 

oportunidade de encontrar alunos com as mais diversas necessidades educacionais 

especiais, desde crianças com graves comprometimentos motores até outras que 

apresentavam indícios de fracasso oriundo do próprio processo de escolarização. O 

fato de ser uma professora com formação em Psicologia, muitas vezes foi relevante 

no momento da atribuição de salas onde houvesse alunos com necessidades 

educacionais especiais, como se o saber necessário à prática docente com estes 

alunos pertencessem ao campo da Psicologia. Mais uma vez pude constatar que as 

competências que me permitiam trabalhar com esses alunos estavam mais 

relacionadas à maneira de gerenciar os tempos e espaços da rotina escolar do que 

ao conhecimento de diagnósticos clínicos ou técnicas específicas para determinados 

alunos. 

Esses anos de experiência docente contribuíram com o modo como vejo a 

inclusão escolar hoje. Muito mais do que garantir a inserção do aluno deficiente em 

salas comuns, é necessário repensar o papel da escola, buscando um espaço 

educativo de qualidade para todos. Segundo Mantoan: “Ensinar, na perspectiva 

inclusiva, significa ressignificar o papel do professor, da escola, da educação e de 

práticas pedagógicas que são usuais no contexto excludente do nosso ensino, em 

todos os seus níveis.” (2003, p.81). 

Em 2003 assumi o cargo de Psicóloga na Secretaria de Educação da 

Prefeitura de São Bernardo do Campo. De junho a dezembro do referido ano, atuei 

em uma escola de educação especial voltada ao atendimento de alunos com 

deficiência mental e no acompanhamento de classes integradas1. Nesse período tive 

a oportunidade de conhecer alguns alunos que na minha avaliação poderiam se 

                                                 

1 Classes integradas é o nome utilizado pelo município estudado ao equivalente a classes especiais: 
agrupamentos de alunos deficientes mentais que funcionam em escolas regulares sob 
responsabilidade de uma professora com habilitação em deficiência mental. Essa turma é composta 
por no máximo doze alunos e não possui sistema de seriação.  
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beneficiar mais do atendimento em agrupamentos do ensino regular. No ano 

seguinte, vários dos que estavam em classes integradas foram inseridos em classes 

comuns. Nesse primeiro ano como psicóloga tive pouco contato com as professoras 

que atuavam em sala de recursos2. Foi em 2004 que passei a atuar diretamente com 

essas profissionais, ano em que alguns técnicos da educação especial passaram a 

compor a Equipe de Orientação Técnica da Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental. No meu caso, passei a fazer parte do Quadro de Apoio Técnico 

Educacional do Ensino Fundamental. Esta reformulação no quadro de funcionários 

também afetou as professoras itinerantes3, que deixaram de estar submetidas à 

Seção de Educação Especial e foram alocadas nas seções de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental. 

Entre as minhas atribuições nos últimos anos está o acompanhamento aos 

alunos com necessidades educacionais especiais matriculados em salas comuns. A 

partir desta experiência, tenho percebido que muitas das queixas dos professores, 

quanto ao seu despreparo para trabalhar com a inclusão, estão apoiadas na 

perspectiva de compreensão de diagnósticos clínicos e apropriação de “técnicas 

milagrosas” que tornem todos os alunos iguais. Pergunto o quanto está presente no 

imaginário dos professores a idéia de que o trabalho com essas crianças depende 

de um saber proveniente de outras áreas de conhecimento como a Medicina, a 

Fonoaudiologia e a Psicologia, pelo menos. Nesse contexto o professor habilitado 

em educação especial pode assumir tanto o papel de um profissional detentor de 

técnicas e saberes de outras áreas que não a Educação, como o de desmistificador 

desta dependência de outras áreas de conhecimento no planejamento de 

intervenções pedagógicas. 

 Desde 2004, também tenho como função o acompanhamento do trabalho 

desenvolvido pelas professoras de sala de recursos, tanto no trabalho direto com o 

aluno quanto nas suas intervenções com os professores de sala comum. Este 

acompanhamento tem contribuído nas minhas reflexões quanto ao papel dicotômico 

                                                 

2 Sala de recursos é o nome utilizado pelo município para o trabalho desenvolvido por professoras 
habilitadas em educação especial no acompanhamento ao aluno com necessidades educacionais 
especiais matriculados em classes comuns. 
3 As professoras de sala de recursos também são denominadas de professoras itinerantes por 
atenderem mais de uma unidade escolar.  
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desse serviço, pois ao mesmo tempo em que atribui a responsabilidade pelo 

processo de ensino aprendizagem a um trabalho especializado, contribui no 

processo de repensar as práticas escolares.  

A partir dessas reflexões, delimitei o meu objeto de estudo nesse professor 

responsável pela articulação pedagógica entre os saberes da educação especial e 

do ensino regular. Interessa-me investigar a dialética presente , ou não, neste 

profissional que atua ora diretamente com o aluno, ora como parceiro do professor 

de sala comum, assumindo um papel de agente de inclusão. 

Não por acaso, optei por focar este estudo no professor responsável pelo 

atendimento a alunos com deficiência mental, população de diagnóstico controverso 

que muitas vezes se confunde com a inabilidade de nossas escolas em trabalhar 

com o que foge do padrão. Vejo neste segmento um grande nó nas propostas de 

atendimento educacional especializado, pois acredito que se encontram nesta 

população os questionamentos sobre o foco de atuação deste profissional que, no 

seu cotidiano, depara-se tanto com as necessidades do aluno deficiente mental, 

quanto com o despreparo das escolas para o atendimento de alunos que não 

possuem nenhum diagnóstico clínico, mas que apresentam a famosa “dificuldade de 

aprendizagem”.   

 

Delimitando e encontrando um objetivo de estudo 

 

A inclusão escolar tem sido um tema amplamente discutido nos meios 

educativos. Muito tem se falado sobre a construção de um espaço educativo que 

atenda a todos. Mas afinal, a que se refere a palavra inclusão? Estamos falando do 

atendimento a alunos com necessidades educacionais especiais ou de uma escola 

preparada para o trabalho com a diversidade?  

O movimento da inclusão escolar está inserido em um contexto mais amplo 

que marca o debate social do século XXI. Ele surge em um momento em a 

sociedade está passando por uma transição, no bojo das discussões sobre 

mudanças de paradigmas.   
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Uma coisa é clara: as escolas e o sistema educacional não funcionam de 

modo isolado. O que acontece nas escolas é um reflexo da sociedade em 

que elas funcionam. Os valores, as crenças e as prioridades da sociedade 

permearão a vida e o trabalho nas escolas e não pararão nos seus portões. 

(MITLER, 2003, p. 24) 

 

Falar sobre inclusão é ultrapassar os limites da escola e se indignar, ou não, 

frente a um mundo marcado pelas desigualdades sociais. Se por um lado, pode 

parecer contraditório discutir este modelo de educação em uma sociedade marcada 

pela influência neoliberal, onde imperam as lógicas do individualismo e da 

competitividade, por outro lado faz-se necessário esse debate. Isto porque assim 

como as discussões sobre injustiças sociais e a necessidade de buscar um sistema 

social embasado na equidade e na cooperação entre os seres humanos estão 

presentes no nosso dia a dia, está também cada dia mais presente no cotidiano 

escolar a preocupação com um atendimento educacional voltado para o trabalho 

com a diversidade. 

Nesta perspectiva, numa tentativa de responder à questão colocada no 

primeiro parágrafo deste tópico, afirmo que, apesar desse trabalho estar voltado 

para a inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais, o grande 

mote dessa temática é o trabalho com a diversidade humana no ambiente escolar. 

Trabalho esse voltado para o rompimento com práticas excludentes, que 

reproduzem e alimentam a discriminação social, e para o surgimento de uma escola 

que acredite na possibilidade da transformação social, visando um mundo mais justo 

e igualitário, onde quiçá a palavra inclusão não seja mais necessária, considerando 

que não existam excluídos. 

A busca por uma escola que valoriza o trabalho com a diversidade, implica 

em um compromisso com todas as minorias marginalizadas pela sociedade. Entre 

estas minorias encontram-se também as pessoas com deficiências.  Faço a opção 

de trabalhar com a  definição de deficiência proposta por Aranha: 

 

[...] a deficiência como uma condição complexa, multideterminada, de 

limitação ou de impedimento da participação do indivíduo na trama de 

relações que compõem sua existência real concreta. Características 
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biológicas e psicológicas, criadas ou não por situações sociais 

incapacitadoras, levam à segregação, a partir de seu significado social, 

estabelecido pelos critérios de valor vigentes no sistema. (ARANHA, 1995, 

p. 69).  

 

O primeiro recorte desse estudo se encontra na inclusão escolar dessa 

parcela da população que tem sido historicamente excluída do convívio com a 

sociedade. O atendimento a crianças com deficiência sempre esteve relegado à 

educação especial, que o desenvolvia a partir de escolas especiais. Com a matrícula 

dessas crianças em sala comum do ensino regular, criou-se a necessidade de criar 

apoios especializados. A Resolução CNE/CEB nº 2/01 define no Art. 8º: 

 

Art. 8º As escolas da rede regular de ensino devem prever e prover na 

organização de suas salas comuns: 

IV – serviços de apoio pedagógico especializado, realizado, nas classes 

comuns, mediante: 

a) atuação colaborativa de professor especializado em educação 

especial; 

b) atuação de professores-intérpretes das linguagens e códigos 

aplicáveis; 

c) atuação de professores e outros profissionais itinerantes intra e 

interinstitucionalmente; 

d) disponibilização de outros apoios necessários à aprendizagem, à 

locomoção e à comunicação. (BRASIL, 2001). 

 

Surge aqui mais um recorte para esse trabalho: a configuração desse apoio 

como a oferta de sala de recursos e a maneira como esse serviço tem se constituído 

no município que é objeto desse estudo. 

Assim foi desenhado o objetivo norteador do presente estudo: analisar o 

serviço de sala de recursos, oferecido por professores itinerantes, como uma 

possibilidade de apoio especializado à inclusão escolar nos primeiros quatro anos do 

ensino fundamental no município de São Bernardo do Campo, a partir do olhar de 

professoras que atuam diretamente nesse serviço. A pergunta que se coloca é: 
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“Quais as possibilidades e limites da sala de recursos como apoio educacional 

especializado na escola inclusiva?”. 

 

O professor de sala de recursos/itinerante 

 

Considerando a indicação do papel a ser desempenhado pelos profissionais 

da educação especial, os sistemas educativos têm buscado alternativas que 

viabilizem a implantação de serviços de apoio especializado. A resolução CNE/CEB 

nº 02, ao instituir as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 

Básica, aponta alguns suportes para o atendimento de alunos com necessidades 

educacionais especiais em classe comum, dos quais destaco alguns itens propostos 

no artigo 8º, inciso IV, alínea c “atuação de professores e outros profissionais 

itinerantes intra e interinstitucionalmente” e inciso V que apresenta uma definição 

para a sala de recursos: 

Serviço de apoio pedagógico especializado, previsto e provido na 

organização das classes comuns, com professor especializado em 

educação especial, que realiza complementação e suplementação 

curricular, utilizando procedimentos, equipamentos e materiais específicos. 

 

A maneira como este recurso tem sido oferecido difere entre os sistemas ou 

redes de ensino. Geralmente, esse serviço é oferecido por um professor habilitado 

em Educação Especial e em horário diverso ao período de aula do aluno. De saída 

quero dizer que uma das críticas que pretendo aprofundar ao longo deste trabalho é 

a respeito da indicação dessa resolução, pois considero os trabalhos de sala de 

recursos e itinerância apresentados de forma fragmentada e independente, 

permitindo em sua interpretação que o foco do professor especializado se concentre 

no atendimento direto ao aluno. Assim fica delegado aos professores especializados 

o trabalho com o aluno e não o trabalho conjunto com o professor de classe comum. 

Através da pesquisa bibliográfica foi possível encontrar definições que ampliam o 

foco de atuação do professor especializado. Entre elas, apresento a definição de 

Mazzotta, que apesar de ter sido escrita há 14 anos, foi a que mais se aproximou da 

proposta do município estudado: 
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A sala de recursos, como o ensino itinerante, é uma modalidade classificada 

como auxílio especial. Como o próprio nome diz, consiste em uma sala da 

escola, provida com materiais e equipamentos especiais, na qual um 

professor especializado, sediado na escola, auxilia os alunos excepcionais 

naqueles aspectos específicos em que precisam de ajuda para se manter 

na classe comum. Os professores da sala de recursos têm dupla função: 

prestar atendimento direto ao aluno e indireto através da orientação e 

assistência aos demais profissionais que atuam na escola. (1993. p.25)  

 

No caso de São Bernardo do Campo, o papel do professor habilitado em 

Educação Especial, em deficiência mental, que atua no Serviço de Apoio 

Especializado do Ensino Fundamental oscila entre os dois pólos: desenvolver as 

competências dos alunos e ser um agente de formação. É esta dupla função que me 

interessa: o trabalho tendo como foco o aluno e a possibilidade de que este 

profissional seja um agente formativo do processo de construção da educação 

inclusiva.  A partir da análise feita sobre a produção teórica e a legislação da 

educação inclusiva, Omote (2003, p. 165) aponta como uma das funções do 

professor da educação especial: “Assessorar os professores de ensino comum nas 

práticas pedagógicas necessárias para a construção da educação inclusiva.”. 

Constatei que o autor aprofunda o papel formativo que poderá ser adotado por 

esses profissionais. 

O trabalho com sala de recursos em São Bernardo do Campo, teve início no 

ano de 2000, com a criação do Programa de Apoio à Inclusão. Destaco aqui que a 

necessidade desse programa surgiu de pressões políticas e legais. A 

municipalização dos primeiros anos do ensino fundamental, que teve início em 1998, 

estava sendo implantada a todo vapor. Paralelamente havia a preocupação do 

município de se adequar a Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional de 

1996 que em seu capitulo V, classifica a Educação Especial como uma modalidade 

de Educação e indica a matrícula de alunos com necessidades especiais 

“preferencialmente na rede regular de ensino”. Esses fatores contribuíram para que 

esse serviço fosse criado. De lá para cá, muita coisa mudou no modelo de 

oferecimento do apoio especializado.   O fato de este ser um serviço em construção, 

que tem sido objeto de muita reflexão dos atores envolvidos, contribuiu para a minha 
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opção por uma pesquisa qualitativa, que conforme apontam Bogdan e Biklen (1994, 

p.70) tem por objetivo “compreender o processo mediante o qual as pessoas 

constroem significados e descrever em que consistem estes mesmos significados”.   

 

A organização do texto 

  

No primeiro capítulo apresento os pressupostos teóricos que embasam as 

reflexões desenvolvidas nesse estudo. Abordo as principais definições e indefinições 

acerca dos te rmos inclusão e integração escolar e dos paradigmas de suporte e 

serviços. Em seguida levanto as indicações nacionais e internacionais sobre o apoio 

especializado. 

No capítulo seguinte apresento o resultado da caracterização do município 

estudado, desde a história da educação especial e do ensino fundamental, até as 

orientações sobre a configuração do serviço de apoio especializado. 

O capítulo três é dedicado à análise dos questionários e das entrevistas, 

tendo como principal foco o papel do professor itinerante no município estudado. 

 Nas considerações finais são apontadas algumas direções para o serviço 

de apoio especializado, destacando suas perspectivas e limites. Obviamente, não 

tenho a pretensão de esgotar esta discussão, mas sim de levantar elementos que 

possam contribuir para a configuração do papel deste profissional e para novas 

pesquisas nesta área de estudo. 
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CAPÍTULO 1 - INCLUSÃO ESCOLAR: CONCEITOS E CONCEPÇÕES 

 

Uma sociedade inclusiva vai bem além de garantir apenas espaços 

adequados para todos. Ela fortalece as atitudes de aceitação das diferenças 

individuais e de valorização da diversidade humana e enfatiza a importância 

do pertencer, da convivência, da cooperação e da contribuição que todas as 

pessoas podem dar para construírem vidas comunitárias mais justas, mais 

saudáveis e mais satisfatórias.  (SASSAKI, 1997, p.164-165) 

 

O conceito de educação inclusiva ou inclusão escolar, que neste trabalho 

serão utilizados como sinônimos, surge a partir de discussões mais amplas sobre 

uma sociedade inclusiva, discussão que parte de uma situação de exclusão, em um 

mundo cada dia mais marcado pelas desigualdades sociais. Nesse sentido, a 

inclusão escolar seria uma forma de lutar por uma escola que fosse para todos, um 

único espaço em que todas as crianças seriam matriculadas pelo simples fato de 

serem cidadãos com direito a circular pelos mesmos espaços sociais. Assim sendo, 

essa seria uma discussão para a educação e não para a educação especial. 

Porém, é no campo da educação especial que o debate sobre esse tema tem 

se desenvolvido nos últimos anos. Considerando a amplitude dessa temática e que 

o foco desse estudo é o serviço de apoio educacional especializado, o propósito 

deste capítulo é apresentar o referencial teórico que serviu como suporte para essa 

pesquisa.  Este capítulo está estruturado a partir dos seguintes eixos: 

 

• Os paradigmas que marcaram a relação da sociedade com a pessoa com 

deficiência e a história da educação especial; 

• O debate entre integração e inclusão escolar; 

• Contribuições e limites do serviço de apoio especializado. 
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1.1 Os paradigmas que marcaram a relação da sociedade com a pessoa com 

deficiência e a história da educação especial 

 

 

Sendo ou não uma mudança radical, toda crise de paradigma é cercada de 

muita incerteza, de insegurança, mas também de muita liberdade e de 

ousadia para buscar outras alternativas, outras forma de interpretação e de 

conhecimento que nos sustente e nos norteie para realizar a mudança. 

(MANTOAN, 2003, p.15) 

 

A história da educação é um reflexo da forma como a sociedade está 

organizada, ela é marcada pelas crenças e valores que permeiam as relações 

sociais. Aranha (2001) apresenta os quatro paradigmas norteadores da história da 

pessoa com deficiência e sua relação com a sociedade no mundo ocidental: 

abandono, institucionalização, integração e inclusão. É possível estabelecer um 

paralelo entre esses paradigmas e as fases propostas por Sassaki (1997): exclusão 

social, atendimento segregado, integração social e inclusão social. 

Não há relatos de iniciativas educacionais na primeira fase. Ela caracteriza-se 

pelo simples abandono de crianças deficientes. Um exemplo clássico desse período 

são os bebês romanos lançados no esgoto por não serem considerados “perfeitos”.  

Quando não eram eliminadas, as pessoas com deficiências eram simplesmente 

abandonadas à própria sorte. (ARANHA, 2001) 

Esse modelo de interação foi paulatinamente substituído pelo paradigma de 

institucionalização, que é caracterização pela segregação social. Nessa 

configuração, o isolamento em instituições passa a ser o atendimento indicado para 

a pessoa com deficiência. Segundo Aranha: 

 

Este caracterizou-se, desde o início, pela retirada das pessoas com 

deficiência de suas comunidades de origem e pela manutenção delas em 

instituições residenciais segregadas ou escolas especiais, freqüentemente 

situadas em localidades distantes de suas famílias. Assim, pessoas com 
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retardo mental ou outras deficiências, freqüentemente ficavam mantidas em 

isolamento do resto da sociedade, fosse a título de proteção, de tratamento, 

ou de processo educacional. (2001, p. 162). 

 

Ao levantar as primeiras iniciativas de educação do deficiente no Brasil, esse 

modelo fica patente. Dados apresentados por Mendes (2002, p. 62) apontam que foi 

no século XVI que a educação especial nasceu, momento em que médicos 

pedagogos passaram a acreditar na educabilidade de indivíduos deficientes, 

educando-os com base na tutoria. No final do século XIX, esse modelo foi 

substituído pela segregação de pessoas deficientes em instituições especializadas 

(ARANHA, 2001). Esses dados podem ser completados por Mazzotta (1995) que 

aponta a Sociedade Pestalozzi e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

(APAE) como instituições de destaque ao atendimento a deficientes mentais nas 

primeiras décadas do século XX. Essa fase da História da Educação Especial no 

Brasil é fortemente marcada pelo modelo médico/assistencialista, ou seja, o 

atendimento a essa parcela da população é historicamente balizado por práticas 

centradas na patologia e que buscam solucionar as limitações que são sempre 

centradas nas pessoas.  

A Lei de Diretrizes e Bases de 1971 (Lei 5692/71) em seu artigo 9º reforça 

esse modelo ao determinar que “os alunos que apresentam deficiências físicas ou 

mentais, os que se encontrarem em atraso considerável quando à idade regular de 

matrícula e os superdotados deverão receber tratamento especial [...]”. 

Carvalho (1998) revela o quanto essa concepção ainda está presente: 

 

O modelo clínico, patologizante, ainda é o grande responsável pelas 

distorções, na pedagogia, do significado das diferenças entre alunos. Em 

vez de serem consideradas e respeitadas para enriquecer as respostas 

educativas da escola, passaram a servir-lhe de álibi para justificar a 

exclusão daqueles que “fogem à média da normalidade”. (p. 146) 

 

Sassaki (1997, p. 29) amplia o ranço deixado por esse modelo apontando a 

expectativa presente na sociedade de que “sendo a deficiência um problema 
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existente exclusivamente na pessoa deficiente, bastaria prover-lhe algum tipo de 

serviço para solucioná-lo”. 

A partir da década de 1960, movimentos pautados nos direitos humanos 

apresentaram um contraponto ao modelo de vida institucionalizado. Em decorrência 

de pressões sociais e também econômicas, afinal os custos com a 

institucionalização eram altos, surgem os primeiros movimentos em prol da 

integração. Mendes (2002, p. 63-64) situa na década de 1970 o surgimento da 

educação integrada, que propõe a integração escolar aos alunos com potencial de 

adaptação ao contexto escolar.  As críticas a esse modelo localizam-se no fato de 

mais uma vez a deficiência estar centrada no sujeito. A sociedade permanece a 

mesma e cabe ao indivíduo encontrar meios para se adaptar, e aos que não se 

adaptam permanecem as alternativas segregantes. 

Nesse contexto, na análise de Aranha (2001) surge o paradigma de serviços, 

tendo como norteador o princípio da integração:  

 

Constata-se, assim, que embora se tenha passado a assumir a importância 

do envolvimento maior e mais próximo da comunidade no trato da 

integração de seus membros com deficiência, o objeto principal da mudança 

centrava-se, ainda, essencialmente, no próprio sujeito. (p.168) 

 

O mote das práticas desenvolvidas nesse período é a normalização, ou seja, 

garantir à pessoa com deficiência, vivências as mais próximas possíveis das 

experimentadas pelos ditos “normais”:  “[...] a integração pouco ou nada exige da 

sociedade em termos de modificações de atitudes, de espaços físicos, de objetos ou 

de práticas sociais” (SASSAKI, 1997, p. 35). 

A tradução desse modelo nos sistemas educacionais se deu a partir da 

criação de classes especiais. Vale lembrar que o encaminhamento para essas salas 

foi, na maioria das vezes, orientado para a transferência de alunos de classes 

comuns e não dos alunos de escolas especiais. Os testes de inteligência 

contribuíram para o encaminhamento de vários alunos, considerados deficientes 

mentais leves, para esses agrupamentos. Dessa forma, um princípio que, 

inicialmente, teve como objetivo a aproximação de alunos especiais do contexto 
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escolar, acabou acentuando o papel excludente das escolas. Críticas a esse modelo 

fomentaram o surgimento do novo paradigma. 

O movimento da inclusão surge na década de 1980, tomando maior força na 

década de 1990, propondo que a sociedade também deve se transformar para 

garantir o acesso de todos. Algumas declarações internacionais, das quais o Brasil é 

signatário, contribuíram de forma significativa para o impulso dessa mudança. Data 

de 1990 a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, fruto das discussões 

realizadas em conferência mundial, realizada em Jomtien na Tailândia. O artigo 3º 

apresenta a necessidade da universalização do acesso à educação e a garantia da 

equidade de condições, mas é no quinto parágrafo desse artigo que aparece a 

orientação para que sejam tomadas medidas que garantam “a igualdade de acesso 

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

integrante do sistema educativo”. Carvalho (1997) atribui papel de destaque à 

“Declaração de Salamanca de Princípios, Políticas e Práticas em Educação 

Especial” na construção do conceito de educação inclusiva. A referida declaração é 

de 1994 e apresenta como princípio orientador a seguinte recomendação: 

 

Todas as escolas deveriam acomodar todas as crianças 

independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, 

emocionais, lingüísticas ou outras. Deveriam incluir crianças deficientes e 

superdotadas, crianças de rua e que trabalham, crianças pertencentes a 

minorias lingüísticas, étnicas ou culturais e crianças de outros grupos em 

desvantagem ou marginalizados... no contexto destas Linhas de Ação o 

termo “necessidades educacionais especiais” refere-se a todas aquelas 

crianças ou jovens cujas necessidades se originam em função de 

deficiências ou dificuldades de aprendizagem. Muitas crianças 

experimentam dificuldades de aprendizagem e têm, portanto, necessidades 

educativas especiais em algum momento de sua escolarização. As escolas 

têm que encontrar a maneira de educar com êxito todas as crianças, 

inclusive as que têm deficiências graves. (BRASIL, Declaração de 

Salamanca, 1997, p. 56-58) 

 

Anteriormente às duas conferências mundiais, em 1988, a Constituição 

Federal Brasileira já apontava como dever do Estado garantir “atendimento 

educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 
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regular de ensino.” (inciso III, artigo 208). O mesmo texto se repete na Lei de 

Diretrizes e Bases (Lei 9394/96) que substitui o termo “portadores de deficiência” por 

“educandos portadores de necessidades especiais”. E finalmente culmina no parecer 

CNE/CEB 17/2001 de 15 de agosto de 2001: 

 

Dessa forma, não é o aluno que se amolda ou se adapta à escola, mas é 

ela que, consciente de sua função, coloca-se à disposição do aluno, 

tornando-se um espaço inclusivo. Nesse contexto, a educação especial é 

concebida para possibilitar que o aluno com necessidades educacionais 

especiais atinja os objetivos da educação geral [...] Tal compreensão 

permite entender a educação especial numa perspectiva de inserção social 

ampla, historicamente diferenciada de todos os paradigmas até então 

exercitados como modelos formativos, técnicos e limitados de simples 

atendimento. Trata-se, portanto, de uma educação escolar que, em suas 

especificidades e em todos os momentos, deve estar voltada para a prática 

da cidadania, em uma instituição escolar dinâmica, que valorize e respeite 

as diferenças dos alunos. [...] Dessa forma, a educação especial – agora 

concebida como conjunto de conhecimentos, tecnologias, recursos 

humanos e materiais didáticos que devem atuar na relação pedagógica para 

assegurar resposta educativa de qualidade às necessidades educacionais 

especiais – continuará atendendo, com ênfase, os grupos citados 

inicialmente. (BRASIL, Parecer CNE/CEB nº 17, 2001). 

 

 Pode-se constatar tanto nas recomendações internacionais quanto na 

legislação nacional uma tendência a deslocar o foco do atendimento à pessoa com 

necessidades educacionais especiais da patologia e da adaptabilidade, passando o 

tomar o desafio para a necessidade de que a escola se transforme, buscando 

oferecer atendimento adequado a todos os alunos.  Nesta perspectiva, Aranha 

aponta o surgimento do paradigma de suporte: 

 

Este tem se caracterizado pelo pressuposto de que a pessoa com 

deficiência tem direito à convivência não segregada e ao acesso aos 

recursos disponíveis aos demais cidadãos. Para tanto, fez-se necessário 

identificar o que poderia garantir tais prerrogativas. Foi nesta busca que se 

buscou a disponibilização de suportes, instrumentos que viabilizam a 

garantia de que a pessoa com deficiência possa acessar todo e qualquer 
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recurso da comunidade. Os suportes podem ser de diferentes tipos (suporte 

social, econômico, físico, instrumental) e têm como função favorecer o que 

se passou a denominar inclusão social, processo de ajuste mút uo, onde 

cabe à pessoa com deficiência manifestar-se com relação a seus desejos e 

necessidades e à sociedade, a implementação dos ajustes e providências  

necessárias que a ela possibilitem o acesso e a convivência no espaço 

comum, não segregado. (2002, p.172) 

 

Partindo do princípio da inclusão, o paradigma de suportes tem prevalecido 

nas recomendações internacionais e nas leis que regem o Sistema Nacional de 

Educação.  Entre as alternativas apresentadas, encontra-se o Serviço de Apoio 

Especializado. 

É certo que muitas vezes a inclusão escolar é colocada de uma forma 

simplista, como se a simples inserção do aluno no contexto educativo garantisse a 

efetivação do seu direito. É nessa linha que os movimentos e os termos de 

integração e inclusão se misturam, se confundem e algumas vezes até se 

complementam, nas diversas abordagens teóricas. É nesse sentido que a próxima 

seção deste capítulo busca sintetizar alguns pontos das discussões teóricas sobre 

integração e inclusão. 
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1.2 O debate entre integração e inclusão escolar 

 

Parece-me uma luta entre dois campos de forças: um (o do termo 

inclusão) que ocorre no espaço mental, racional, pontilhado de 

interferências afetivos -emocionais e o outro (do termo integração) que 

ocorre no espaço sócio-histórico, em que se combinam variáveis que 

fogem ao controle do desejo e da razão. (CARVALHO, 1998, p.170) 

 

Na história do atendimento escolar ao aluno com deficiência há uma grande 

confusão na utilização dos termos integração e inclusão escolar. Apesar de alguns 

autores apontarem uma diferença significativa de conceituação, eles muitas vezes 

são utilizados como sinônimos. Essa confusão é uma decorrência natural do 

momento atual de mudança paradigmática, pois ao mesmo tempo em que há um 

movimento de rompimento com o velho, aparecem várias facetas de um novo que 

está nascendo. Parece consenso que ambos os termos sejam utilizados ao se 

discutir um projeto pedagógico que atenda os alunos com necessidades 

educacionais especiais no ensino regular. Segundo Beyer (2006) ainda não há uma 

forma única de utilizar essas expressões, tanto na produção teórica quanto nas 

práticas aos quais elas se referem. O autor também aponta que a origem da 

inclusão escolar se encontra no amadurecimento de práticas do projeto de 

integração escolar. Nesse contexto, a integração parece ser o primeiro passo para a 

aproximação entre pessoas ditas normais e pessoas com necessidades 

educacionais especiais. 

A figura a seguir é uma forma de demonstrar graficamente a configuração dos 

quatro momentos que marcaram a relação entre os sistemas escolares, regulares e 

especiais e a pessoa com necessidades especiais: 
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Ilustração 1: Sem título no original 

 

Fonte: http://de.wikipedia.org/wiki/inklusive apud Beyer (2006) 

 

Todos os autores pesquisados revelam o caráter de normalização envolvido 

no processo de integração. Ele é visto como a garantia de que os alunos freqüentem 

os mesmo espaços, porém essa garantia não é estendida a todos os alunos, mas 

apenas àqueles que, de alguma forma, conseguem se adaptar ao modelo 

apresentado. Segundo Mitler “a integração envolve preparar os alunos para serem 

colocados nas escolas regulares” (2003: 34). Sassaki complementa essa definição 

ao apontar a integração como: 
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[...] esforço de inserir na sociedade pessoas com deficiência que 

alcançaram um nível de competência compatível com os padrões sociais 

vigentes. A integração tinha e tem o mérito de inserir o portador de 

deficiência na sociedade, sim, mas desde que ele esteja de alguma forma 

capacitado a superar as barreiras físicas, programáticas e atitudinais nela 

existentes. Sob a ótica dos dias de hoje, a integração constitui um esforço 

unilateral tão somente da pessoa com deficiência e seus aliados (a família, 

a instituição especializada e algumas pessoas da comunidade que abracem 

a causa da inserção social), sendo que estes tentam torna-la mais aceitável 

no seio da sociedade. (1997, p.34) 

 

Partilhando da idéia de que a integração escolar não permite a inserção 

incondicional de todos os alunos no ensino regular, Mantoan acrescenta que: 

 

O uso do vocábulo ‘integração’ refere-se mais especificamente à inserção 

de alunos com deficiências nas escolas comuns, mas seu emprego dá-se 

também para designar alunos agrupados em escolas especiais para 

pessoas com deficiência, ou mesmo em classes especiais, grupos de lazer 

ou residência para deficientes. (2003, p. 22) 

 

Carvalho (1998) segue a mesma linha ao definir integração escolar como: 

 

[...] processo de educar-ensinar, juntas, crianças ditas normais com crianças 

portadoras de deficiência, durante uma parte ou na totalidade do tempo de 

permanência na escola... Trata-se de um processo gradual e dinâmico que 

assume distintas formas, segundo as necessidades e características de 

cada aluno, considerando o seu contesto sócio-econômico. Este conceito 

traduz o que se conhece com a teoria do ambiente o menos restritivo 

possível (AMR), centrada nas aptidões dos alunos que deve ser ‘preparado’ 

para a integração total, no ensino regular. (p. 158-159) 

 

Como contraponto, as definições de inclusão escolar apontam para a inserção 

radical dos alunos nas escolas comuns, implicando em modificações na estrutura 

escolar. “A inclusão implica uma reforma radical nas escolas em termos de currículo, 

avaliação, pedagogia e formas de agrupamento dos alunos nas atividades de sala 
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de aula” (Mittler, 2003, p 34) O autor completa essa definição ao defender que a 

inclusão escolar: 

 

[...] não diz respeito a colocar as crianças nas escolas regulares, mas a 

mudar as escolas para torná-las mais responsivas às necessidades de 

todas as crianças; diz respeito a ajudar todos os professores a aceitarem a 

responsabilidade quanto à aprendizagem de todas as crianças nas suas 

escolas e prepará-los para ensinarem aquelas crianças que estão atual e 

correntemente excluídas das escolas por qualquer razão. Isto se refere a 

todas as crianças que não estão beneficiando-se com a escolarização, e 

não àquelas que são rotuladas com o termo “necessidades educacionais 

especiais.”... Implica uma reforma radical nas escolas em termos de 

currículo, avaliação, pedagogia e formas de agrupamento dos alunos nas 

atividades de sala de aula. Ela é baseada em um sistema de valores que 

faz com que todos se sintam bem-vindos e celebra a diversidade que tem 

como base o gênero, a nacionalidade, a raça, a linguagem de origem, o 

background social, o nível de aquisição educacional ou a deficiência.  

(MITTLER, 2003, p. 16 e 34).  

 

Mantoan corrobora as idéias de Mittler ao propor o abandono da palavra 

integração, que deve ser substituído por inclusão e por todo o sentido de 

transformação escolar impregnado nesse conceito.  Segundo essa autora: 

 

A noção de inclusão institui a inserção de uma forma mais radical, completa 

e sistemática. O vocábulo integração é abandonado, uma vez que o objetivo 

é incluir um aluno ou um grupo de alunos que já foram anteriormente 

excluídos; a meta primordial da inclusão é a de não deixar ninguém no 

exterior do ensino regular, desde o começo. As escolas inclusivas propõem 

um modo de se constituir o sistema educacional que considera as 

necessidades de todos os alunos e que é estruturado em virtude dessas 

necessidades. A inclusão causa uma mudança de perspectiva educacional, 

pois não se limita a ajudar somente os alunos que apresentam dificuldades 

na escola, mas apóia a todos: professores, alunos, pessoal administrativo, 

para que obtenham sucesso na corrente educativa geral. (MANTOAN, 1997, 

p. 145).  
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Sassaki aborda a temática de uma maneira menos radical e destaca que 

tanto o processo de integração quanto o de inclusão são importantes. Apesar de 

vislumbrar a inclusão escolar, o autor aponta que o processo de integração pode ser 

necessário em momentos de resistência a uma proposta inclusiva.  Esse contexto 

beneficiaria pessoas que podem adaptar-se à sociedade sem necessidade de 

modificações. Ele situa essa fase de transição entre ambos os processos como 

necessária. 

Diante do exposto, é possível verificar que no debate atual, há certo consenso 

entre os autores a respeito do rompimento com a integração escolar para o 

surgimento da inclusão escolar. Porém, a imprecisão do termo inclusão escolar é um 

fato reconhecido pelos diversos teóricos que se debruçam sobre essa temática, 

dentro os quais, destaco Mendes:  

 

No contexto da educação, o termo inclusão admite, atualmente, significados 

diversos. Para quem não deseja mudança, ele equivale ao que já existe. 

Para aqueles que desejam mais, ele significa uma reorganização 

fundamental do sistema educacional. Enfim, sob a bandeira da inclusão 

estão práticas e pressupostos bastante distintos, o que garante um 

consenso apenas aparente e acomoda diferentes posições que, na prática, 

são extremamente divergentes. (2002, p. 70) 

 

Surgem nesse cenário, duas correntes na defesa da inclusão escolar. Uma 

denominada inclusão total que prevê a inserção de todos os alunos no ensino 

regular e outra que apresenta um continuum de serviços para o atendimento dessa 

população, conforme proposto por Hegarty et al (1986 apud MENDES, 2002, p.72): 

 

1. classe comum com modalidades particulares de apoio (de professores 

especializados ou consultores especialistas); 

2. classe comum com apoio ao aluno em certas matérias do programa (por 

exemplo, de leitura, escrita, matemática, língua portuguesa etc.); 

3. classe comum, da qual o aluno é retirado durante certas sessões para 

receber, em local particular, a ajuda de um ou vários especialistas; 

4. classe comum, freqüentada em tempo parcial, em alternância com as 

atividades em classe especial; 
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5. classe especial, freqüentada em tempo parcial, alternando com 

atividades em classe comum; 

6. freqüência exclusiva em uma classe ou unidade especial; 

7. matrícula em classe comum, freqüentada em alternância com uma 

escola especial; 

8. matrícula em escola especial, freqüentada em alternância com uma 

classe comum. 

 

Carvalho (1998) retoma a discussão sobre integração e inclusão ao destacar 

as metáforas que representam essas duas formas de organização de um sistema 

educacional inclusivo. Para a autora, as propostas “inspiradas no processo de 

integração têm sido comparadas a uma cascata, enquanto as que se baseiam na 

escola inclusiva, uma escola para todos, têm como metáfora o caleidoscópio” (p. 

163). A autora expõe suas críticas aos dois modelos. O modelo de cascata fica 

centrado nas dificuldades da criança, dependendo exclusivamente dela o seu 

progresso e consequentemente seu destino escolar; esta situação faz com que a 

mobilidade entre os serviços seja praticamente inexistente. Já o modelo de 

caleidoscópio tem esbarrado em questões estruturais como formação de 

professores e número de alunos por sala, o que compromete a qualidade 

educacional.   

Cada dia mais tem ganhado voz a crítica a uma inclusão escolar 

irresponsável, que apenas insere o aluno com deficiência em salas comuns sem 

nenhuma intenção de transformar a estrutura curricular: 

 

A esse respeito o atual estágio do conhecimento científico permite concluir 

que a inclusão total parece ser uma resposta muito simplista e equivocada 

para um tema demasiadamente complexo, e que se caracteriza, no 

momento, por uma confiança excessiva na retórica e pela falta de 

evidências científicas. É muito mais uma questão de crença, ou uma 

espécie de religião. (MENDES, 2002, p.70) 

 

Concordo com a autora na sua colocação sobre a complexidade da inclusão 

escolar. No campo do ideal, partilho da utopia, possível, mas não imediata, de que 

todas as escolas comuns um dia se configurem como um espaço educativo que 
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realmente cumpra a função de ser um espaço de socialização de saber voltado para 

o trabalho com a diversidade humana, espaço esse, em que realmente todos 

possam se beneficiar do que é proposto. Porém, considerando o tempo sócio-

histórico vivido, vejo na inclusão escolar uma possibilidade para que a escola se 

transforme de forma a garantir o ensino de qualidade, ao menos, para tantos alunos 

que vivenciam a exclusão das maneiras mais perversas possíveis, entre esses, 

aqueles, que sob rótulo da deficiência mental, encontram uma barreira ao seu direito 

de vivenciar os espaços sociais. 

É nesse contexto de incertezas e apostas que se tem configurado o serviço 

de apoio especializado. No meio de tanta confusão teórico/prática ele surge como 

uma possibilidade de garantir a todos, ou a grande parcela da população em idade 

escolar, o acesso à classe comum, porém com a contribuição dos profissionais da 

educação especial nesse processo. Na próxima seção deste capítulo, a partir do 

referencial teórico estudado, apresento algumas limitações e possibilidades desse 

serviço. 

  

1.3 Contribuições e limites do Serviço de Apoio Especializado 

 

A educação tem como princípio fundamental a capacidade de crescimento 

do ser humano, que é ilimitada quanto a qualquer tentativa de previsão, ou 

seja, de antecipadamente indicar com precisão as possibilidades de cada 

uma. (MAZZOTA, 1987) 

 

Na seção anterior deste capítulo foram apresentadas as duas vertentes mais 

presentes no referencial teórico sobre a melhor forma de se implementar uma 

política de inclusão escolar: cascata de serviços e inclusão total. A proposta de 

trabalho com apoio educacional especializado pode ser encontrada nas duas 

correntes, porém com nuances diferenciadas que serão apresentadas no decorrer 

desta seção.   

Para falar sobre apoio especializado, faz-se necessário entender qual é a 

proposta de legislação brasileira para educação especial: 
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Por educação especial, modalidade da educação escolar, entende-se um 

processo educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure 

recursos e serviços educacionais especiais, organizados institucionalmente 

para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os 

serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e 

promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que 

apresentam necessidades educacionais especiais, em todas as etapas e 

modalidades da educação básica. (BRASIL, Resolução CNE/CEB nº. 2, 

2001) 

 

Uma das primeiras polêmicas que surge dessa indicação é a possibilidade da 

educação especial substituir a educação comum. Adeptos da inclusão total colocam-

se radicalmente contra essa possibilidade. Essa abertura da lei está claramente 

embasada na idéia de integração, pois considera a necessidade de certo grau de 

adaptabilidade como pré-requisito para a inserção de alunos deficientes no contexto 

do ensino regular. Mantoan (2003), uma das principais representantes dessa 

corrente no Brasil, defende a supressão dessa dicotomia entre especial/regular 

como forma de causar o impacto necessário para que a escola se transforme, 

atingindo assim uma melhoria de qualidade para todos.  

Em contrapartida, para os defensores do sistema de “cascata” essa 

proposição apresentada na lei é perfeitamente coerente; afinal, as escolas regulares 

não estão providas de recursos para atender a todos os alunos.  

A Política Nacional de Educação Especial descreve as alternativas desse 

continuum: 

[...] alternativas de procedimentos didáticos específicos e adequados às 

necessidades educativas do alunado da educação especial e que implicam 

espaços físicos, recursos humanos e materiais diferenciados. 

 As modalidades de atendimento em educação especial no Brasil são: 

Atendimento domiciliar – Atendimento educacional prestado ao portador 

de necessidades especiais, em sua casa, em face de impossibilidade de 

sua freqüência à escola. 

Classe comum – Ambiente dito regular de ensino/aprendizagem, no qual 

também estão matriculados, em processo de integração instrucional, os 

portadores de necessidades especiais que possuem condições de 
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acompanhar e desenvolver as atividades curriculares programadas do 

ensino comum, no mesmo ritmo que os alunos ditos normais. 

Classe especial – Sala de aula em escolas de ensino regular, organizada 

de forma a se constituir em ambiente próprio e adequado ao processo 

ensino/aprendizagem do alunado da educação especial. Nesse tipo de sala 

especial, os professores capacitados, selecionados para essa função, 

utilizam métodos, técnicas e recursos pedagógicos especializados e, 

quando necessário, equipamentos e materiais didáticos específicos. 

Classe hospitalar – Ambiente hospitalar que possibilita o atendimento 

educacional de crianças e jovens que necessitam de educação especial e 

que estejam em tratamento hospitalar. 

Centro Integrado de Educação Especial – Organização que dispõe de 

serviços de avaliação diagnóstica, de estimulação essencial, de 

escolarização propriamente dita, e de preparação para o trabalho, contando 

com o apoio de equipe interdisciplinar que utiliza equipamentos, materiais, 

recursos didáticos específicos para atender alunos portadores de 

necessidades especiais. 

Ensino com professor itinerante  – Trabalho educativo desenvolvido em 

várias escolas por docente especializado, que periodicamente trabalha com 

o educando portador de necessidades especiais e com o professor de 

classe comum, proporcionando-lhes orientação, ensinamentos e supervisão 

adequados. 

Escola Especial – Instituição especializada, destinada a prestar 

atendimento psicopedagógico a educandos portadores de deficiência e de 

condutas típicas, onde são desenvolvidos e utilizados, por profissionais 

qualificados, currículos adaptados, programas e procedimentos 

metodológicos diferenciados, apoiados em equipamentos e materiais 

didáticos específicos. 

Oficina pedagógica  – Ambiente destinado ao desenvolvimento das 

aptidões de portadores de necessidades especiais, através de atividades  

laborativas orientadas por professores capacitados, onde estão disponíveis 

diferentes tipos de equipamentos e materiais para o ensino/aprendizagem, 

nas diversas áreas do desempenho profissional. 

Sala de estimulação essencial – Local destinado a atendimento de 

portadores de deficiência de 0 a 6 anos e de crianças consideradas de alto-

risco, onde são desenvolvidas atividades terapêuticas e educacionais 

voltadas para o seu desenvolvimento global. A participação da família é 

fundamental nos programas de estimulação. 
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Sala de recursos – Local com equipamentos, materiais e recursos 

pedagógicos específicos à natureza das necessidades especiais do 

alunado, onde se oferece a complementação do atendimento educacional 

realizado em classes do ensino comum. O aluno deve ser atendido 

individualmente ou em pequenos grupos, por professor especializado, e em 

horário diferente do que freqüenta no ensino regular. (BRASIL, PNEE, 

1994). 

 

Vale lembrar que os professores que atuam nos quatro primeiros anos do 

ensino fundamental no atendimento aos alunos com necessidades especiais em São 

Bernardo do Campo, acumulam as funções de professor itinerante e professor de 

sala de recursos. 

Mazzotta (1993) advoga que todos os recursos possíveis devem ser 

disponibilizados, estabelecendo assim um continuum de serviços. Nessa 

configuração, a definição da trajetória de cada aluno deve ser feita a partir da 

confrontação entre as necessidades de cada criança e os recursos oferecidos como 

opções: 

 

Conjunto de recursos educacionais especiais organizados para apoiar, 

suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais 

comuns, de modo a garantir a educação formal dos educando que 

apresentem necessidades educacionais muito diferentes das da maioria das 

crianças e jovens. Tais educandos têm sido, tradicionalmente, classificados 

em função do elemento tido ou apontado com principal razão da 

diferenciação de suas necessidades educacionais. Daí as expressões 

Ensino de Deficientes Mentais, Ensino de Deficientes Visuais etc. Todavia, 

é importante notar que, além da população a que se destina, é a presença 

de elementos tais como: profissionais especialmente preparados, 

adaptações curriculares ou currículos especiais, materiais, aparelhos e 

equipamentos específicos que caracterizam a educação especial A 

educação especial assim entendida requer uma variedade de recursos e 

serviços educacionais de modo a compor um continuum que vai do mais 

usual ou comum ao mais especializado, para propiciar o atendimento 

apropriado da ampla diversidade de educandos a atender através do 

sistema educacional. Nesta abordagem dinâmica, a educação especial e a 

educação comum se configuram como elementos de uma mesma e única 

educação. Há pontos de diferenciação e de identificação que se consolidam 
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e se desenvolvem em função das condições concretas a atender. 

(MAZZOTTA, 1993, 21-22) 

 

Além dos serviços especializados que substituem o ensino regular, há 

também serviços de apoio especializados que complementam ou substituem o 

ensino oferecido em classes comuns. Mazzotta apresenta a seguinte definição para 

esses conceitos: 

 

 O apoio e a suplementação são auxílios educacionais especiais 

proporcionados no contexto da escola comum ou regular aos alunos com 

necessidades educacionais especiais, na classe comum. 

APOIO: ocorre quando um professor especializado orienta a equipe da 

escola e o professor da classe comum, além de prestar atendimento ao 

aluno auxiliando-o em suas necessidades educacionais especiais para seu 

melhor acompanhamento do currículo escolar comum e da programação de 

sua classe. No atendimento ao aluno, atua tendo como referência os 

conteúdos curriculares e/ou a preparação de materiais didáticos fazendo 

uso de métodos e recursos especiais. Tal professor será um professor de 

recursos, podendo ser um consultor, um professor itinerante ou um 

professor de sala de recursos. 

SUPLEMENTAÇÃO: ocorre quando um professor especializado orienta a 

equipe da escola, os professores das classes comuns e presta atendimento 

ao aluno mediante desenvolvimento de atividades e conteúdos curriculares 

específicos, além daqueles destinados a todos os alunos de sua classe, de 

modo a favorecer seu desenvolvimento e aprendizagem e garantir sua 

escolarização no contexto do ensino regular. São exemplos de conteúdos e 

atividades específicos o braile, técnicas de comunicação, atividades da vida 

diária. Para prestar tal auxílio especial, o professor especializado poderá ser 

itinerante, de sala de recursos ou de classe especial. (MAZZOTTA, 1997, p. 

15-16) 

 

 

Se no debate sobre a educação especial como substituição ao ensino 

comum, o antagonismo entre as duas correntes que apóiam a inclusão escolar 

permite que as posições fiquem um pouco mais claras, o mesmo não acontece nas 
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referências ao apoio educacional especializado. É possível encontrar menções 

sobre a existência desse serviço em ambas as correntes. 

Tanto as recomendações internacionais, quanto o conjunto de leis brasileiras 

apontam para a necessidade do oferecimento de apoio adicional a educandos com 

necessidades educacionais especiais. A declaração de Salamanca recomenda que 

“deverá ser dispensado apoio contínuo, desde a ajuda mínima nas classes comuns 

até a aplicação de programas suplementares de apoio pedagógico na escola, 

ampliando-os, quando necessário, para receber a ajuda de professores 

especializados e de pessoal de apoio externo” (UNESCO, 1994). 

O Parecer CNE/CEB nº. 17, de 2001, ao fazer referência às necessidades 

educacionais especiais enfatiza a necessidade de recursos e apoios especializados 

como forma de garantir o acesso ao currículo escolar: 

 

Como se vê, trata-se de um conceito amplo: em vez de focalizar a 

deficiência da pessoa, enfatiza o ensino e a escola, bem como as formas e 

condições de aprendizagem; em vez de procurar, no aluno, a origem de um 

problema, define-se pelo tipo de resposta educativa e de recursos e apoios 

que a escola deve proporcionar-lhe para que obtenha sucesso escolar; por 

fim, em vez de pressupor que o aluno deva ajustar-se a padrões de 

“normalidade” para aprender, aponta para a escola o desafio de ajustar-se 

para atender à diversidade de seus alunos. (BRASIL, Parecer CNE/CEB nº 

17, 2001). 

 

Apesar da justificativa do parecer destacar o desafio do ajuste da escola, há 

uma grande preocupação de que o serviço de apoio especializado acabe exercendo 

o papel de legitimador da exclusão, na medida em que: 

 

[...] Os professores comuns encaminham alunos com deficiência para o 

reforço escolar e para a educação especial, porque acreditam que os 

encaminhamentos referidos (e outros que extrapolam a área educacional) 

servem para que esses alunos se recuperem e/ou adquiram as condições e 

preencham os requisitos necessários para estudar com os demais colegas 

sem deficiência nem dificuldades de aprendizagem em uma mesma turma 

do ensino regular. (MANTOAN et al., 2006, p. 97) 
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Em outro texto, a mesma autora tece uma crítica severa aos serviços de 

apoios especializados, manifestando sua discordância com a existência de 

professores itinerantes, pois: 

 

Trata-se de mais um serviço da educação especial que neutraliza os 

desafios da inclusão. Na maioria das vezes, esse serviço impede que o 

professor se defronte diretamente com a responsabilidade de ensinar todos 

os seus alunos, pois existe um especialista para atender aos casos mais 

difíceis, que são justamente aqueles que provocam o professor, para que 

mude a maneira de proceder com a turma toda. O professor 

itinerante/especialista tende a acomodar o professor comum, tirando-lhe a 

oportunidade de crescer, de sentir a necessidade de buscar soluções e não 

aguardar que alguém de fora venha, regularmente, para resolver seus 

problemas. Esse serviço reforça a idéia de que os problemas de 

aprendizagem são sempre do aluno e de que só o especialista consegue 

removê-lo com adequação e eficiência. (2003, p. 87) 

 

Ao ler os trechos citados anteriormente, pode-se inferir que a proposta da 

inclusão total repudia qualquer forma de atendimento especializado, idéia muitas 

vezes veiculada nos debates sobre a inclusão. Porém, encontramos um lugar para 

educação especial nessa proposta também, pois ela vislumbra o atendimento 

educacional especializado como possibilidade para que o aluno tenha acesso a 

conteúdos não veiculados na escola regular: 

 

No caso da inclusão do aluno com deficiência, nos níveis de ensino básico e 

superior, é oferecido, quando necessário, o atendimento educacional 

especializado. Cabe à escola comum ensinar a esse aluno os 

conhecimentos acadêmicos e é função do atendimento educacional 

especializado propiciar-lhe a complementação da sua formação, por meio 

de conteúdos, tais como Libras, código Braille, orientação e mobilidade, uso 

de técnicas de comunicação alternativa, português como segunda língua 

para os alunos surdos e outros, que não são conhecimentos próprios do 

ensino comum. (MANTOAN, 2006 94-95) 
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Ao que parece quando tratamos de deficiências sensoriais a funcionalidade 

da sala de recursos ou do professor itinerante fica mais delimitada. Não há quem 

negue a necessidade do surdo ter acesso a Libras, assim como do cego ser treinado 

em orientação e mobilidade. Mais uma vez a grande lacuna fica no atendimento 

especializado ao deficiente mental. Ora, se a escola tal como está concebida hoje 

tem demonstrado que a sua função primordial é o desenvolvimento das capacidades 

intelectuais, em que pode se diferenciar o ensino especializado? O fato de não haver 

propostas concretas para o trabalho com deficientes mentais está estritamente 

relacionado com a natureza da deficiência, pois a dificuldade do aluno se encontra 

justamente na função principal da escola: a produção do conhecimento e a 

socialização do saber acumulado. 

Em publicação do MEC, intitulada “Educação Inclusiva: atendimento 

educacional especializado para a deficiência mental” há uma indicação do propósito 

do atendimento especializado a essa parcela da população: 

 

O atendimento educacional especializado para as pessoas com deficiência 

mental está centrado na dimensão subjetiva do processo de conhecimento, 

complementando o conhecimento e o ensino coletivo que caracterizam a 

escola comum. O conhecimento acadêmico exige o domínio de um 

determinado conteúdo curricular; o atendimento educacional, por sua vez, 

refere-se à forma pela qual o aluno trata todo e qualquer conteúdo que é 

apresentado e como consegue significa-lo, ou seja, compreendê-lo. 

(BATISTA E MANTOAN, 2007. p.19) 

 

Ora, não devia ser esta a atuação de qualquer professor? A função que as 

autoras atribuem ao atendimento educacional, não pode ser lida como a função da 

escola comum? Saber identificar a forma como cada aluno trata o conteúdo deve ser 

a competência de todos os professores É desafio de qualquer professor, ou ao 

menos deveria ser, conhecer seus alunos, investigar a forma como cada um 

aprende, buscando oferecer intervenções que tornem todo e qualquer conteúdo 

significativo, pois só assim a aprendizagem é garantida. Batista e Mantoan na 

seqüência desse mesmo texto frisam que o atendimento educacional especializado 

não deve constituir-se em um espaço de “reforço escolar”, tendo como objetivo  

“permitir que esse aluno saia de uma posição de ‘não-saber, ou de ‘recusa de saber’ 
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para apropriar-se de um saber que lhe é próprio, ou melhor, que ele tem consciência 

que construiu” (p.20). Mais uma vez surge o questionamento: essa é uma 

necessidade de todos os alunos ou apenas dos que apresentam deficiência mental?  

A escola regular hoje tem sido alvo de diversas críticas por manter um ensino 

pautado no treino, na memorização e na mera transmissão de conteúdo. Freire 

(1997) em sua crítica à “educação bancária” já denunciava o caráter alienante dessa 

prática educativa, que ignora o fato do aluno ser o sujeito do seu processo de 

aprendizagem. Obviamente, não quero dizer com isso que as autoras do texto 

defendem que as aulas em classes comuns devam seguir esse modelo tradicional, 

apenas problematizo que essa função apareça como específica do atendimento 

educacional especializado.  Considero que a dificuldade em estabelecer objetivos 

específicos para o atendimento ao aluno com deficiência mental seja o pano de 

fundo para essa falácia. Em outro texto a mesma autora, a partir de seus estudos 

sobre a teoria piagetiana e o ensino de alunos deficientes mentais, defende a 

posição de que: 

 

Qualquer que seja o nível de desenvolvimento das noções acadêmicas e da 

estruturação mental do aluno, cabe a ele, somente, colocar ou não em jogo 

o que conhece, e sabe. A questão está, pois, em se saber ‘como’, ‘quando’ 

e ‘para que’ ocorre a alguém colocar em ação suas idéias sobre um dado 

assunto, objeto ou situação e não em separar os alunos que vão bem e os 

que não acompanham as turmas. (MANTOAN, 1997, p122) 

 

Em seguida apresenta uma crítica aos professores de classes comuns: 

Aos professores, a nosso ver, é importante a descrição detalhada de como 

se amplia e se aprofunda o conhecimento em uma dada criança, porque a 

intervenção pedagógica, por mais generalizada que seja, recai sempre 

sobre um aluno específico, isto é, em casos individualizados. A maioria dos 

professores, no entanto, não sabe disso e pensa que as turmas 

homogêneas de alunos garantem o desenvolvimento de um bom trabalho, 

revelando a crença de que, ao ensinar um mesmo conteúdo para todos os 

alunos, estes o assimilam num mesmo nível e numa mesma proporção o 

que lhes foi transmitido! (op. cit., p.122) 

Argumentando que: 
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[...] não são os especialistas nem os métodos mais exclusivos e sofisticados 

que garantirão aos alunos com déficits mentais a possibilidade de se 

integrarem à escola regular, mas um esforço efetivo, visando capacitar os 

professores para trabalhar com as diferenças, a diversidade, nas suas salas 

de aula. Em outras palavras, entendemos que a melhoria da qualidade de 

ensino e a adoção de princípios educacionais democráticos são 

fundamentais para a inclusão de alunos com déficits mentais no ensino 

regular. (op.cit., p.123) 

 

Nesse sentido, concordo com propostas que atribuem aos professores 

especializados funções mais abrangentes do que o trabalho com o aluno. Prieto 

(MANTOAN et. al., 2006) identifica três formas de atuação do serviço educacional 

especializado. Uma em que o foco do trabalho do professor especializado é o 

atendimento ao aluno, outra em que a partir do trabalho do aluno, há uma proposta 

de intervenção na dinâmica da escola e uma terceira que busca potencializar as 

ações da escola para que ela assuma cada vez mais a aprendizagem de todos os 

alunos. Vejo na articulação entre essas três formas o foco do trabalho do professor 

especializado em deficiência mental. 

Há diversas possibilidades de inserção desse profissional nas unidades 

escolares: uma primeira diferenciação se coloca no local onde este professor está 

sediado. Mazzotta (1993) apresenta uma diferenciação entre ensino itinerante e sala 

de recursos. Segundo o autor ambos os serviços são prestados por professores 

especializados e destinados ao atendimento a alunos excepcionais4 e aos seus 

professores, porém no ensino itinerante o professor tem a sua sede em órgãos 

centrais e atua em várias escolas, ao passo que o professor de sala de recursos 

está sediado em uma escola comum. 

 Algumas orientações sobre a estrutura desse atendimento podem ser 

encontradas no documento do MEC “Educação Inclusiva: atendimento educacional 

especializado para a deficiência mental”. Ao destacar esclarecimentos que se fazem 

importantes, o documento apresenta os seguintes destaques: 

 

                                                 

4 O autor utiliza o termo “excepcionais” no texto original, que é de 1993. No contexto desse estudo o 
termo pode ser entendido como alunos com necessidades educacionais especiais 
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a) esse atendimento refere-se ao que é necessariamente diferente da 

educação em escolas comuns e que é necessário para melhor atender às 

especificidades dos alunos com deficiência, complementando a educação 

em escolas comuns e que é necessário para melhor atender às 

especificidades dos alunos com deficiência, complementando a educação 

escolar e devendo estar disponível em todos os níveis de ensino; 

[...] 

c) o “preferencialmente” na rede regular de ensino significa que esse 

atendimento deve acontecer prioritariamente nas unidades escolares, sejam 

elas comuns ou especiais, devidamente autorizadas e regidas pela nossa lei 

educacional. A Constituição admite ainda que o atendimento educacional 

especializado pode ser oferecido fora da rede regular de ensino, já que é 

um complemento e não um substitutivo do ensino ministrado na escola 

comum para todos os alunos; 

d) o atendimento educacional especializado deve ser oferecido em horários  

distintos das aulas das escolas comuns, com outros objetivos, metas e 

procedimentos educacionais.  

[...] 

f) 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 propõe a atender. 

(BATISTA e MANTOAN, 2007, p. 9) 

 

Mittler apresenta uma experiência inglesa em que a figura do coordenador de 

necessidades educacionais especiais, parece exercer um papel muito próximo ao 

proposto na realidade brasileira para o professor responsável pelo atendimento 

educacional especializado. 

 

A iniciativa relativa à coordenação das necessidades educacionais 

especiais ilustra os dilemas inerentes às tentativas de promover a inclusão. 

O papel do coordenador de necessidades educacionais especiais na escola 

é corretamente visto como o de um facilitador e gerente, alguém cuja tarefa 

é apoiar os colegas e o sistema regular de ensino a responderem às 

necessidades de todos os seus alunos. Em contrapartida, a sua chegada 

em algumas escolas resultou em um suspiro coletivo de alívio dos colegas, 

uma vez que, afinal, um perito em necessidades educacionais especiais 
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havia chegado, o qual sugerirá soluções imediatas ou ajudará a remover 

certas crianças da sala de aula ou até mesmo da escola como um todo. 

Essa situação só pode ser evitada ou confrontada com um entendimento 

total do papel do coordenador de necessidades educacionais especiais por 

parte do diretor, dos representantes comunitários e dos membros da direção 

da escola. (2003, p.134) 

 

A expectativa das equipes escolares muitas vezes pode ser divergente da 

proposta de trabalho do serviço de apoio especializado. É de fundamental 

importância a preocupação sobre a compreensão da comunidade escolar a respeito 

do papel desse profissional, uma vez que, o que pode, ou não, dar um caráter de 

integração ou de inclusão ao serviço de apoio especializado é, justamente, as 

concepções que embasam o fazer desse profissional.  

A discussão teórica apresentada nesse capítulo teve como objetivo alimentar 

a análise dos dados empíricos que serão apresentadas nos próximos capítulos. 
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CAPÍTULO 2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

[...] A incerteza do conhecimento, que a ciência moderna sempre viu como 

limitação técnica destinada a sucessivas superações, transforma-se na 

chave do entendimento de um mundo que mais do que controlado tem de 

ser contemplado. [...] A ciência do paradigma emergente é mais 

contemplativa do que activa. A qualidade do conhecimento afere-se menos 

pelo que ele controla ou faz funcionar no mundo exterior do que pela 

satisfação pessoal que dá a quem a ele acede ou partilha. (SANTOS, 2004, 

p. 85-86) 

 

Visando oferecer uma visão do contexto onde o estudo foi desenvolvido, este 

capítulo tem o objetivo de apresentar o caminho seguido para fazer a pesquisa, o 

histórico da educação especial no município onde esta pesquisa foi realizada, a 

estrutura do serviço de apoio especializado e a população do estudo. Para tal fim 

foram utilizados dados coletados através da pesquisa de campo, da análise dos 

documentos oficiais e leis norteadoras da proposta educacional e os dados 

empíricos. Esses dados foram organizados da seguinte forma: 

 

• O caminho metodológico 

• A educação especial pública em São Bernardo do Campo 

• A configuração do serviço de apoio especializado em deficiência mental no 

ensino fundamental 

• Caracterização da população 
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2.1 O caminho metodológico 

 

 

Caminhante, são teus rastos o caminho, e nada mais, 

Caminhante não há caminho, faze o caminho ao andar 

Ao andar faz-se o caminho e ao olhar-se para trás 

Vê-se a senda que jamais se há de voltar a pisar 

Caminhante, não há caminho, somente sulcos no mar. 

(Antônio Machado) 

 

A produção científica hoje passa por uma fase de transição paradigmática; 

vivemos um momento de questionamento do modelo positivista e de construção de 

um novo modo de produzir o conhecimento. Nos últimos anos houve um domínio 

das ciências naturais na produção científica. O surgimento das ciências sociais foi 

marcado por duas correntes: uma que acreditava ser possível descobrir as leis da 

sociedade assim como foi possível descobrir as leis da natureza, e outra que 

buscava criar um estatuto epistemológico e um método próprio.  Para a primeira 

corrente era possível reduzir os fatos às suas dimensões externas, observáveis e 

mensuráveis; para a segunda, a ciência social teria que ser diferente por ser uma 

ciência subjetiva e não objetiva, pois a pesquisa sobre o comportamento humano 

investiga um conhecimento intersubjetivo, que só pode ser descrito e compreensivo 

a partir do significado que os atores sociais atribuem as suas ações. (SANTOS, 

2004) 

Nessa perspectiva o método mais utilizado tem sido o qualitativo. Atualmente, 

na área de educação, o interesse dos pesquisadores tem se voltado cada vez mais 

para as pesquisas qualitativas. Essa forma de pesquisa, geralmente tem seu início 

no interesse do pesquisador; inicialmente são questões amplas que vão sendo 

delimitadas no decorrer do processo. Este fato não descarta a necessidade de um 

quadro teórico que oriente o estudo de campo e que pode ser ampliado a partir do 

desenrolar da pesquisa.  Uma das formas que esse tipo de pesquisa pode assumir é 

o estudo de caso. (LUDKE e ANDRÉ, 1986).  
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A partir dessas indicações, este é um estudo qualitativo, tendo como base a 

abordagem fenomenológica. Fundamentei esta opção na perspectiva apontada por 

Bogdan e Biklen  (1994) partindo da ênfase aos aspectos subjetivos que emergem 

em uma realidade socialmente construída: 

 

O significado que as pessoas atribuem às suas experiências, bem como o 

processo de interpretação, são elementos essenciais e constitutivos, não 

acidentais ou secundários àquilo que é a experiência. Para compreender o 

comportamento é necessário compreender as definições e o processo que 

está subjacente à construção destas. (BOGDAN E BIKLEN, 1994, p. 55) 

 

Ao decidir-me por este caminho, levei em consideração que a própria origem 

do problema de pesquisa colocado neste estudo encontra-se em minha atuação 

profissional. Um ano antes de iniciar esta pesquisa, deparei-me com a tarefa de 

receber e acompanhar professoras da educação especial que estavam sendo 

transferidas para o ensino fundamental. Datam deste período meus primeiros 

registros a respeito das angústias e expectativas vivenciadas por elas nesta 

transição. 

Compreender o papel dessas profissionais foi o fator instigador para dar início 

ao estudo. No decorrer desse processo surgiu a questão central: quais as 

possibilidades e limites do serviço de apoio especializado no processo de inclusão 

escolar? Foi esse interesse particular que motivou a opção por fazer um estudo de 

caso. “O caso é sempre bem delimitado, devendo ter seus contornos claramente 

definidos no desenrolar do estudo. O caso pode ser similar a outros, mas é ao 

mesmo tempo distinto, por tem um interesse próprio, singula r.” (LUDKE e ANDRÉ, 

1986, p. 17). Foi a partir dessa concepção que esta pesquisa foi desenvolvida. 

A singularidade deste estudo encontra-se no interesse em investigar 

especificamente a forma que o fenômeno estudado assume no município de São 

Bernardo do Campo.  

Considerando que este trabalho envolve questões que fazem parte do meu 

cotidiano, inicialmente optei por desenvolver um estudo do tipo etnográfico. Busquei 

em André (1989, 1995a e 1995b) elementos que contribuíssem para o delineamento 

da minha opção metodológica. Uma das características mais fortes apresentada 
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pela autora é “o contato direto e prolongado do pesquisador com a situação e as 

pessoas ou grupos selecionado” (1989, p. 38). Neste sentido André aponta que pode 

haver variações em relação a intensidade deste contato, considerando as 

características de cada situação.  

O fato de atuar diretamente com as protagonistas deste estudo contribuiu 

para a minha imersão no contexto do fenômeno estudado. Alguns dados obtidos 

durante este processo, foram coletados a partir de situações do meu cotidiano, 

garantindo a prática da observação participante: 

 

A observação é chamada participante porque parte do princípio de que o 

pesquisador tem sempre um grau de interação com a situação estudada, 

afetando-a e sendo por ela afetado. (ANDRÉ, 1995, p.28) 

 

A observação participante também é apontada por Bogdan e Biklen (1994) 

como um método que favorece a compreensão pelo pesquisador do comportamento 

dos atores participantes do estudo. Segundo estes autores, “... não são 

concretamente as regras, regulamentos, normas ou o que quer que seja que é 

crucial para a compreensão do comportamento, mas sim o modo como estes são 

definidos e utilizados em situações específicas.” (p. 56-57). Tal fato decorre do 

significado construído a partir da interação simbólica. 

Se por um lado minha proximidade com o objeto de estudo favorece a 

observação participante, por outro se coloca o risco de que “a análise e a 

interpretação dos dados estejam marcados por preconceitos, pressuposições e por 

observações do senso comum” (ANDRÉ, 1995b). Neste sentido Dauster (1989 apud 

ANDRÉ, 1995b) propõe a atitude do “estranhamento”, indicando que o pesquisador 

adote uma postura crítica frente as suas percepções, procurando apoio no 

referencial teórico e em procedimentos metodológicos específicos. Durante todo o 

estudo procurei manter essa postura. 

Um segundo passo nesse processo foi a coleta de documentos que norteiam 

a proposta educativa do município e a configuração dos serviços de apoio 

especializados. Além dos documentos da própria rede, foram selecionados outros 

que foram citados como base para os textos oficiais do município. Inicialmente os 
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documentos coletados foram divididos em três categorias: Recomendações 

internacionais das quais o Brasil é signatário (em especial a Declaração de 

Salamanca e a Declaração de Jontien); legislação nacional (com as leis brasileiras 

que indicam o papel da educação especial na Educação Básica) e Documentos de 

São Bernardo do Campo ( com as leis municipais e documentos oficiais que 

orientam a implementação de um sistema educacional inclusivo): 

 

Os documentos constituem também uma fonte poderosa de onde podem 

ser retiradas evidências que fundamentem afirmações e declarações do 

pesquisador. Representam ainda uma fonte “natural” de informação. Não 

são apenas uma fonte de informação contextualizada, mas surgem num 

determinado contexto e fornecem informações sobre esse mesmo contexto. 

((LUDKE e ANDRÉ, 1986, p. 39) 

 

Além da observação participante e da análise de documentos, André propõe 

a utilização da entrevista intensiva. Na busca por uma maior diversidade de 

instrumentos de coletas de dados, optei pela aplicação de um questionário antes da 

entrevista. O exercício de justificar as questões propostas (ANEXO 1) auxiliou na 

construção deste instrumento de coleta de dados. 

Inicialmente, optei por não instituir uma amostragem. Entreguei o 

questionário pessoalmente a todas as professoras que estavam em exercício 

naquele momento. Ao entregar os questionários expliquei os objetivos do estudo e 

estipulei o prazo de uma semana para a devolução, deixando sempre claro a 

garantia do anonimato e a não obrigatoriedade de participação. De um total de 16 

professoras, sete devolveram o questionário, manifestando inclusive o interesse por 

participar das outras etapas da pesquisa. A análise dos dados obtidos por este 

instrumento visou contribuir para a caracterização dos atores deste estudo e 

principalmente para a elaboração de um roteiro para posteriores entrevistas. 

Foi realizada uma entrevista, ou seja, uma conversação face a face, como 

entre entrevistador e entrevistado. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, 

que de acordo com Triviños (1987): 
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Parte de certos questionamento básicos apoiados em teorias e hipóteses, 

que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de 

interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à media que se 

recebem as respostas do informante. Desta maneira, o informante, 

seguindo espontaneamente a linha de seu pensamento e de sua 

experiência dentro do foco principal colocado pelo investigador, começa a 

participar na elaboração do conteúdo da pesquisa. (p.146) 

 

  Nessa perspectiva, foi elaborado um roteiro norteador para a realização 

das entrevistas, composto dos seguintes temas: 

• Apresentação do objetivo do estudo e apresentação do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (ANEXO 2); 

• Formação acadêmica e percurso profissional das professoras; 

• Como se deu a opção pelo trabalho em sala de recursos e expectativas iniciais 

sobre esse serviço; 

• Como é percebido o papel da professora de sala de recursos; 

• A experiência de atendimento ao aluno; 

• A experiência de conversa com professor; 

• Como é visto o processo de inclusão escolar. 

Elaborado o roteiro de entrevistas, selecionei três entre as sete professoras, 

utilizando como critério a disponibilidade para esse encontro. As entrevistas foram 

gravadas e transcritas posteriormente. Após a transcrição literal, as falas das 

professoras foram reescritas, considerando as normas da língua escrita e excluindo-

se os vícios de linguagem. Em alguns trechos, as falas das professoras foram 

reescritas, buscando-se a textualização das mesmas, porém sem que o conteúdo 

fosse alterado. A opção por esse tratamento se deu por não se tratar de um estudo 

lingüístico.  

Os nomes das professoras e dos alunos citados neste trabalho foram 

trocados por nomes fictícios. Este procedimento foi adotado para preservar a 

identidade dos participantes. 
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Como referencial teórico para o tratamento dos dados, foi utilizado a análise 

de conteúdo:  

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, 

por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos a condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens. (BARDIN, 2002, p.42) 

 

Os dados obtidos pela entrevista foram agrupados em categorias que serão 

apresentadas no terceiro capítulo. 

 

2.2  A educação especial pública de São Bernardo do Campo 

 

Este estudo foi desenvolvido em São Bernardo do Campo, município do 

Grande ABC paulista, que teve sua emancipação político administrativa em 1944, 

ano em que deixou de ser um distrito de São André. Sua história é marcada pela 

grande expansão industrial, principalmente automobilística, e pelas lutas sindicais.  

Dados do Censo de 20005 apontam que a população residente era de 703.177, dos 

quais 95,4% alfabetizados. 

A primeira iniciativa de educação especial no município ocorreu em 1957 com 

a criação de uma classe especial para crianças surdas. Essa sala foi a origem da 

Escola Municipal de Educação Básica (EMEBE) “Neusa Basseto”, criada 23 anos 

depois, em 1980, e destinada à escolaridade de surdos da educação infantil ao final 

do ensino fundamental. 

Em 1975, teve inicio o atendimento às pessoas com deficiência visual, 

momento em que foi aberta uma sala de recursos com 5 alunos, tendo como 

responsável pelo atendimento uma professora especializada em deficiência visual. 

Essa iniciativa deu origem ao Centro de Apoio ao Portador de Deficiência Visual  

                                                 

5 A estimativa populacional do IBGE revela um aumento significativo da população residente no 
município, que para o ano de 2006 seria de 803.916 habitantes. Não há dados sobre o percentual de 
alfabetizados para esse ano. 
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“Nice Tonhozi Saraiva”, que atualmente funciona em duas unidades e, de acordo 

com dados de 2004, atende 125 alunos de diversas faixas etárias. É importante 

destacar que nesse serviço os alunos são atendidos em sala de recursos no próprio 

centro por um profissional, sendo que outro professor, também especializado em 

deficiência visual, é responsável pelo apoio às escolas através da itinerância, 

diferentemente do que ocorre com o professor de apoio especializado em deficiência 

mental no ensino fundamental em que o mesmo professor exerce as duas funções: 

atendimento ao aluno e apoio á unidade escolar 

Com relação ao atendimento na área de deficiência mental, em 1970, mesmo 

ano em que foi criado o Serviço de Educação Especial, foram inauguradas duas 

escolas, as atuais EMEBE “Rolando Ramaciotti” e EMEBE “Marly Buissa Cheidde” 

que atendiam alunos com deficiência mental leve, moderada e severa.  Atualmente o 

município mantém essas duas escolas, revelando sua opção pela inclusão a partir 

de continuum de serviços, porém tendo como público alvo um alunado composto 

por: 

[...] crianças e jovens que apresentam significativo déficit cognitivo, 

associado a quadros variados de comprometimento incluindo deficiência 

neuromotora, sensoriais, alterações de ordem psíquica/emocional, 

distúrbios de comunicação, síndromes genéticas entre outras. (SÃO 

BERNARDO DO CAMPO, 2006, p. 40) 

 

É possível identificar, nessa cronologia histórica de como se instalaram os 

serviços de educação especial do município de São Bernardo do Campo, elementos 

constitutivos tanto de uma abordagem de segregação como de uma perspectiva de 

integração. Se por um lado o atendimento aos deficientes mentais e auditivos era 

reservado às instituições especializadas e marcado por práticas de cunho 

médico/assistencialista, por outro, no atendimento aos deficientes visuais há um 

exemplo de uma medida integracionista, uma vez que a sala de recursos tinha como 

objetivo oferecer aos cegos ou de visão subnormal condições para que eles se 

ajustassem às escolas regulares. 
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As experiências de integração na área da deficiência mental surgiram apenas 

em 1998, com o processo de municipalização6 do ensino fundamental. É importante 

ressaltar que aqui faço um recorte , considerando o tema desse estudo, que são os 

primeiros quatro anos do ensino fundamental, pois há relatos de práticas de 

integração e inclusão anteriores a essa data na educação infantil que optei por não 

relatar por não ser esse o foco dessa pesquisa. Então, as primeiras experiências de 

integração, às quais fiz referência no início do parágrafo, partiram da transformação 

das classes especiais mantidas pelo estado em classes integradas, ou seja, 

agrupamentos que têm como característica o caráter transitório, visando a inserção 

progressiva de seus alunos em classes comuns.  

No cenário nacional, houve um aumento significativo no número de alunos 

com necessidades educacionais especiais matriculados em escolas comuns, 640% 

conforme o Censo Escolar. Apesar de não haver dados numéricos para ilustrar esse 

crescimento no município estudado é possível inferir que ele tenha acontecido em 

proporções semelhantes. 

 
 
QUADRO 1: Matrículas em escolas regulares/classes comuns (inclusão) de 1998 a 
2006 
Ano Número de matrículas 
1998 43.923 
1999 63.345 
2000 81.695 
2001 81.344 
2002 110.704 
2003 145.141 
2004 195.370 
2005 262.243 
2006 325.136 
Fonte: Censo Escolar (MEC/INEP) 

 

 

 

 

                                                 

6 A municipalização dos primeiros quatro anos do ensino fundamental  em São Bernardo do Campo 
teve início em 1998 e teve sua consolidação em 2004, ano em que assumiu na totalidade o ensino 
público desse segmento escolar. 
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Quadro 2: Evolução de Matrículas Inclusivas com e sem apoio pedagógico 
especializado na Educação Especial de 2002 a 2006 

Ano Alunos 
matriculados 

Com apoio 
pedagógico 
especializado 

Sem apoio 
pedagógico 
especializado 

2002 110.704 49.512 61.375 

2003 145.141 63.766 81.375 

2004 195.370 99.178 96.192 

2005 262.243 114.834 147.409 

2006 325.136 136.431 188.705 

Fonte: Censo Escolar (MEC/INEP) 

 

Esse aumento do número de matriculas de alunos com necessidades 

educacionais especiais foi um dos fatores que contribui para o surgimento da figura 

do professor especializado, que foi regulamentado em São Bernardo do Campo em 

2000 e será tratado com detalhamento na próxima seção. 

 

2.3 A configuração do Serviço de Apoio Especializado em Deficiência Mental 

no Ensino Fundamental 

 

O primeiro volume da Proposta Curricular de São Bernardo do Campo, 

publicado em 2004, apresenta alguns dados sobre a configuração do Serviço de 

Apoio Educacional Especializado. O Programa de Inclusão foi criado em 1999 por 

um grupo de trabalho com representantes da educação especial e do ensino regular. 

Em 2000 foi criada a EMEBE Fernando de Azevedo, unidade da educação especial 

que respondia pelo trabalho desenvolvido nas classes integradas e pelas ações do 

professor especializado, tanto na itinerância nas escolas regulares, quanto no 

atendimento em salas de recursos que funcionavam centralizadas nesta unidade. 

(SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2004) 

Nesse mesmo ano foi publicada a Resolução SEC 12/2000 que normatizava a 

função do professor de apoio especializado, ao resolver 
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Art. 1º Estabelecer que a Divisão de Ensino (SEC 11), através da Seção de 

Educação Especial (SEC116) fará atribuição de alunos a professor 

especializado envolvido no Programa de Inclusão. 

Art. 2º Atribuir ao professor especializado envolvido neste Programa uma 

jornada de 40 horas semanais, atuando na unidade escolar do Ensino 

Regular para acompanhamento do aluno com deficiência e atendimento em 

sala de apoio (no outro período) e dar suporte pedagógico especializado 

complementar aos professores das classes comuns regulares, a fim de 

minimizar as defasagens e dificuldades observadas nas classes comuns. 

(SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2000) 

 

Apesar de atuarem em unidades escolares do ensino regular, as professoras 

de classes integradas e salas de recursos eram acompanhadas pela Equipe de 

Orientação Técnica7 da Educação Especial. Essa situação desencadeou a 

necessidade de um maior diálogo entre as equipes técnicas de educação especial e 

do ensino regular. A aproximação maior ocorreu em 2003, ano em ocorreram vários 

encontros com o objetivo de avaliar estes serviços. Foi constatado que tanto a 

classe integrada quanto o apoio especializado eram vistos como serviços da 

educação especial, desvinculados do ensino regular. Esta fragmentação dificultava 

que as escolas comuns assumissem os alunos atendidos como seus; eles 

geralmente eram considerados alunos da educação especial que freqüentavam o 

espaço do regular. A partir desta avaliação houve uma reestruturação destes 

serviços. A EMEBE Fernando de Azevedo foi fechada e os professores de classes 

integradas e itinerantes, assim como alguns membros da equipe técnica, foram 

incorporados à equipe do Ensino Fundamental. 

Essa alteração trouxe mudanças significativas para o serviço, principalmente 

para as professoras. A partir de 2004, elas passaram a atuar em escolas pólos, ou 

seja, escolas de ensino comum onde funcionavam as salas de recursos. Essa 

medida teve como objetivo a regionalização desse atendimento. Tal alteração 

modificou a rotina tanto das professoras quanto dos alunos atendidos por esse 

recurso. As professoras deixaram de ter um centro de referência e passaram a 

                                                 

7 A equipe de orientação técnica é uma equipe multidisciplinar, composta por orientador pedagógico, 
psicólogo, fonoaudiólogo, assistente social e terapeuta ocupacional, que atua nas diferentes áreas de 
ensino 
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compor a equipe escolar da escola pólo, participando de todos os momentos 

coletivos de suas respectivas unidades escolares.  Além dos espaços coletivos nas 

unidades escolares, também foram garantidas nesse período reuniões mensais 

entre o grupo de professoras e a equipe técnica e uma formação sobre alfabetização 

na proposta considerada construtivista8, indicação que partiu da equipe que 

acompanhava este grupo, ao constatar que as professoras não conheciam sequer 

as hipóteses de construção da escrita. Esse fato revelou o quanto as práticas 

educacionais desenvolvidas nas escolas especiais estavam desconectadas das 

propostas das escolas regulares. 

Em 2005, nova alteração: o atendimento deixou de ocorrer em escolas pólos, 

passando a acontecer em todas as unidades escolares. Esta alteração foi 

decorrente da constatação de que, mesmo com a oferta de atendimento em escolas 

próximas da residência do aluno, eles tinham dificuldades de locomoção. É 

importante destacar que a partir desse ano o acompanhamento ao trabalho com as 

professoras deixou de ser tarefa de toda a equipe, passando a ser responsabilidade 

dos psicólogos e fonoaudiólogos.  Essa ação da secretaria revelou o quanto a 

concepção médico-pedagógica ainda está presente quando se trata de educação 

especial ou criança com necessidades educacionais especiais. 

Neste período foram produzidas algumas diretrizes para o trabalho 

desenvolvido pelo professor especializado, com a participação dos próprios 

professores itinerantes, e com os psicólogos e fonoaudiólogos que compunham a 

equipe técnica do ensino fundamental. Alguns fragmentos dessas diretrizes iniciais 

foram utilizados na redação do documento “Necessidades Educacionais Especiais: 

Informações sobre Adaptações, Apoios, Recursos e Serviços”, publicado em 2006 e 

que aponta para a natureza do trabalho de sala de recursos no ensino fundamental: 

 

 

 

 

                                                 

8 A proposta de alfabetização da rede municipal de São Bernardo do Campo está embasada no 
trabalho de Emilia Ferreiro sobre a construção da escrita.  
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O trabalho que vem sendo realizado nas salas de recursos do Ensino 

Fundamental possui um caráter pedagógico, visando favorecer a 

aprendizagem do aluno considerando a proposta curricular de seu ano/ciclo. 

As salas de recursos são organizadas de forma a favorecer intervenções 

mais individualizadas e constantes ao professor. (2003p.21) 

 

Uma análise da proposta contida neste parágrafo evidencia a tendência de 

que este profissional tenha a sua atuação mais centrada no aluno, o que caracteriza 

um tipo de serviço mais voltado para a normalização, com vistas a oferecer ao aluno 

condições que garantam sua permanência em classes comuns, porém sem uma 

proposta de intervir fortemente na organização da estrutura escolar.  

Uma alternativa para que este serviço se configure de maneira diferenciada 

aparece na seqüência do texto, ao se fala r sobre o desenvolvimento do trabalho: 

 

O trabalho de itinerância, realizado pelo professor de sala de recursos, 

compreende, além do trabalho pedagógico realizado com o aluno em 

horário contrário ao de sua matrícula no ensino regular, encontros 

periódicos com Professores do Ensino Regular/Equipe de Gestão, 

observação de sala de aula e participação em Conselhos de Ano/Ciclo ou 

Ciclo. (p. 23) 

 

Apesar da ênfase do trabalho estar voltado para o atendimento ao aluno, esse 

momento de encontro com professor, possibilita ao professor itinerante ter ações 

voltadas à reflexão curricular, contribuindo assim para o processo de construção da 

educação inclusiva . 

Essa discussão será retomada no capítulo 3 ao serem analisadas as 

respostas aos questionários e entrevistas respondidas pelos professores.  
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2.4 Caracterização da população  

 

Para o desenvolvimento da pesquisa empírica, convidei professoras 

habilitadas em deficiência mental que atuam nos primeiros quatro anos do ensino 

fundamental da rede municipal. Inicialmente organizei um questionário, que foi 

encaminhado a todos que ocupavam esta função, num total de 16 professoras, das 

quais sete (44%) retornaram o questionário. Uma primeira análise dos sete 

questionários evidenciou a necessidade da realização de entrevistas intensivas 

como forma de ampliar os dados levantados. Foram entrevistadas quatro 

professoras, considerando a disponibilidade de tempo para tal encontro. 

Em consonância com o que indica a resolução CNE/CEB nº. 2 de 2001 o 

município exige que o professor itinerante possua habilitação ou especialização em 

Educação Especial na área de deficiência em que irá atuar.  Apesar de não ser uma 

exigência, 57% dos professores que responderam ao questionário procuraram uma 

especialização, todas em Psicopedagogia.  

A forma de ingresso desse profissional é através de concurso público para 

Professor de Educação Especial. Ao prestar o concurso o candidato não faz a opção 

pelo serviço em que irá atuar. É no momento de ingresso ou remoção que aparece a 

opção por atuar em escola especial, classe integrada ou sala de recursos. A 

professora A, sintetiza o sentimento delas na hora dessa escolha: “Próximo a data 

de remoção, a ansiedade toma conta da nossa cabeça, pergunta daqui de lá, para 

onde vou?”. Entre as sete professoras que responderam ao questionário, C e E 

declararam que não tinham esse desejo e que a escolha se deu por falta de opções. 

Ambas eram professoras de classes integradas que foram extintas. C destaca a 

insegurança frente ao novo e E aponta suas dificuldades no começo, principalmente 

em relação aos conhecimentos sobre a proposta de trabalho com alfabetização. 

Outra professora relata que a escolha foi motivada por questões econômicas: 

 

Atuar como professora de sala de recursos, não sei se foi bem uma 

escolha, conhecia já o serviço, pois na faculdade se falava sobre, mas na 

hora de assumir na prefeitura de São Bernardo, tinha essa escolha, como o 

horário era flexível, e o salário era um pouco mais alto, resolvi aceitar. 

(Professora Violeta) 
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A falta de opção das professoras tem sido cada vez mais freqüente, pois o 

número de vagas em classes integradas e escolas especiais têm diminuído, e em 

relação inversa as vagas nas salas de recursos têm sido ampliadas. No momento da 

redação deste relatório, um ano após a aplicação dos questionários, o número de 

professores já havia passado de 16 para 28. Este dado revela uma disposição do 

município em ampliar a oferta desse serviço.  

Apesar da falta de opção, as professoras não demonstram insatisfação por 

estar atuando nesse serviço. O problema que tem se colocado é outro: apesar do 

serviço ser previsto para um professor de 40 horas semanais, atualmente 54% 

dessas profissionais cumprem carga horária de 30 horas semanais. Essa situação é 

decorrente da falta de disponibilidade do professor em ampliar sua carga horária, ou 

seja, como não há vagas em outros serviços, eles acabam permanecendo como 

professores de sala de recursos. Essa situação dificulta a execução de todas as 

ações previstas para essas profissionais: atendimento ao aluno, conversa com 

professor, observação de sala e participação em conselho de classe. Essa 

discussão será retomada no próximo capítulo. 

No ano de 2006, quando foi iniciada a pesquisa de campo, cada professor 

atendia três ou quatro escolas (GRAFICO 1). Em 2007, houve uma ampliação no 

quadro de professores e cada um passou a atuar em duas ou três escolas 

(GRÁFICO 2). Há uma proposta de Equipe de Orientação Técnica e do grupo de 

professores para que esse número seja fixado em duas escolas por professor, o que 

garantiria que todas as atividades previstas na rotina do professor de sala de 

recursos fossem executadas. 
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GRAFICO 1: Número de escolas por 
professor - 2006

3 escolas

4 escolas

 

Fonte: Dados coletados e organizados por Heloisa de Oliveira Prado Giorgi. 

 

GRAFICO 2: Número de escolas por 
professor - 2007

2 escolas

3 escolas

 

Fonte: Dados coletados e organizados por Heloisa de Oliveira Prado Giorgi. 

 

Apesar de todas as indicações legais para que o aluno seja atendido em 

período inverso ao atendimento em classe comum, considerando que esse é um 

serviço complementar e não substitutivo, atualmente 44,5%9 (GRAFICO 3) desses 

alunos são atendidos em horários de aula. As justificativas que apóiam essa 
                                                 

9 Os dados foram coletados pela equipe de orientação técnica em junho de 2007 e organizados por 
Heloisa de Oliveira Prado Giorgi. Há uma estimativa de que atualmente o serviço atenda cerca de 
400 alunos, os percentuais foram calculados a partir de informações sobre 355 alunos. 
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situação podem ser agrupadas em três categorias: alunos que dependem de 

transporte para ir à escola, excesso de atendimentos clínicos no período contrário ao 

da aula e faltas consecutivas do aluno na tentativa de atendimento em horário 

contrário, muitas vezes atribuídas a uma dificuldade da família para levar a criança à 

escola fora do seu período de aula.  Uma alternativa que tem aparecido, mesmo que 

de forma incipiente, para essa situação é o professor atuar na sala de aula. Essa 

atuação pode ser diretamente com o aluno ou através de dupla regência após o 

planejamento conjunto com o professor do ensino regular. Tais atendimentos 

ocorrem uma vez por semana para 53% (GRAFICO 4) dos alunos e duas vezes para 

os 47% restantes.  

 

GRAFICO 3: Horário de atendimento

horário de aula

horário contrário

 

Fonte: Dados organizados por Heloisa de Oliveira Prado Giorgi. 
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GRAFICO 4: Frequência de 
atendimentos

1 vez por semana

2 vezes por
semana

 

Fonte: Dados organizados por Heloisa de Oliveira Prado Giorgi. 

 

O número de alunos por professor não é fixo. Apesar de serem 

estabelecidos 20 alunos no máximo por professor, é possível verificar uma larga 

variação nessa quantidade, conforme demonstrado na tabela 1. Um dos fatores que 

influencia o número de alunos por professor é a dificuldade de organizar 

agrupamentos. Atualmente 32% dos alunos são atendidos individualmente, o que 

acaba ocupando a grade horária do professor impedindo o atendimento a um 

número maior de alunos. 

 

Tabela 1: Carga horária e número de alunos atendidos por professor 

Carga horária do professor nº de alunos atendidos 

60 37 

30 9 (dados incompletos) 

30 9 

30 17 

40 17 

40 17 

30 Não informado 
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40 15 

40 19 

60 19 

30 7 

40 Não informado 

30 20 

30 15 

30 6 

30 17 

30 16 

40 13 

30 11 

40 Não informado 

30 Não informado 

30 15 

30 12 

40 12 

40 20 

40 18 

30 8 

40 6 (dados incompletos) 

Fonte: Dados coletados pela equipe de orientação técnica do ensino fundamental 
em junho de 2007 e organizados por Heloísa de Oliveira Prado Giorgi. 

 

Os dados apresentados a seguir foram coletados em junho de 2007 e são 

apresentados nesse trabalho com o objetivo de mapear o histórico escolar dos 

alunos inscritos em sala de recursos.  
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Tabela 2: Ano de nascimento dos alunos que freqüentam as salas de recursos 

Ano de nascimento nº de alunos 

1991 1 

1992 5 

1993 18 

1994 21 

1995 48 

1996 52 

1997 53 

1998 55 

1999 58 

2000 24 

Não informado 20 

Fonte: Dados coletados pela equipe de orientação técnica do ensino fundamental 
em junho de 2007 e organizados por Heloísa de Oliveira Prado Giorgi. 

 

Gráfico 5: Ano de nascimento dos alunos atendidos em sala de recursos 
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Fonte: Dados coletados pela equipe de orientação técnica do ensino fundamental 
em junho de 2007 e organizados por Heloísa de Oliveira Prado Giorgi. 
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Desde 1999, o ingresso do aluno no primeiro ano do ciclo I em São Bernardo 

do Campo, ocorre no ano em que ele completará sete anos. Considerando tal dado, 

atualmente deveriam estar nas escolas alunos nascidos entre 1997 e 2000. Ao 

analisar o gráfico 5 é possível inferir que ao menos 43% desses alunos estão em 

situação de defasagem de idade, pois nasceram antes de 1997. 

 

Tabela 3: Ano/ciclo em que os alunos estão matriculados 

Ano/ciclo 

Número de 

alunos 

1º ano do ciclo I 47 

2º ano do ciclo I 147 

1º ano do ciclo II 61 

2º ano do ciclo II 97 

Não informado 3 

Fonte: Dados coletados pela equipe de orientação técnica do ensino fundamental 
em junho de 2007 e organizados por Heloísa de Oliveira Prado Giorgi. 

 

Gráfico 6: Ano/ciclo em que estão matriculados os alunos atendidos em sala 
de recursos 
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Fonte: Dados coletados pela equipe de orientação técnica do ensino fundamental 
em junho de 2007 e organizados por Heloísa de Oliveira Prado Giorgi. 
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O sistema de ensino de São Bernardo do Campo organiza os quatro primeiros 

anos do ensino fundamental em dois ciclos de aprendizagem, com possibilidade de 

retenção após o segundo ano em cada deles. O fato de 70% (42% no ciclo I e 28% 

no ciclo II) dos alunos atendidos por esse serviço estarem em final de ciclo é 

indicativo de dois grandes nós enfrentados na busca por uma escola inclusiva. O 

primeiro se refere às avaliações de aprendizagem que não consideram os avanços 

do aluno com relação a ele mesmo, mas partem de um mínimo pré-estabelecido, 

não considerando que nem todos os alunos que possuem um déficit cognitivo vão 

atingir esse mínimo no mesmo tempo que os outros. Outro nó é o fato de muitos 

alunos com dificuldades de aprendizagem, e porque não dizer de ensinamento, são 

rotulados como deficientes mentais. 

 

Com esse capítulo, busquei apresentar alguns dados do contexto em que 

ocorreu este estudo. No próximo capítulo apresento o resultado da análise dos 

dados coletados durante o processo de investigação.  
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CAPÍTULO 3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O pano de fundo para este capítulo será a análise dos questionários aplicados 

e das entrevistas com as professoras itinerantes. Inicialmente apresento as três 

professoras que participaram de todas as etapas desta pesquisa: Rosa, Violeta e 

Margarida. Os nomes verdadeiros das professoras foram substituídos por nomes de 

flores. A utilização de nomes fictícios é justificada pela garantia de preservação de 

identidade. As trajetórias dessas professoras contribuem para a reflexão de como o 

profissional da educação especial, que foi formado para trabalhar em escolas ou 

classes especiais, serviços historicamente de cunho segregacionista, tem assumido 

os contornos de agente de inclusão nas escolas regulares. A seguir apresenta o 

processo formativo dessas professoras, buscando trazer à tona a tensão entre 

conhecimentos médicos e pedagógicos e suas contribuições para a prática escolar. 

Dando prosseguimento à análise, na seção três busco apresentar a 

concepção de inclusão escolar que emerge das falas das professoras. Em seguida, 

apresento uma discussão sobre quem é o aluno que freqüenta uma sala de 

recursos. 

Finalizo o capítulo apresentando fragmentos do cotidiano das professoras de 

salas de recursos. Foram colhidos, dos relatos obtidos através da entrevistas, dados 

sobre as duas ações mais presentes na rotina das professoras que participaram 

desse estudo: trabalho com o aluno e conversa/troca com a professora da classe 

comum. 

  

3.1 Conhecendo as professoras 

 

Rosa é professora da rede municipal de São Bernardo do Campo desde 

2003. Quando ingressou assumiu uma classe integrada, onde atuou por dois anos. 

Em 2005, sua classe integrada foi fechada e ela optou por trabalhar com sala de 

recursos. Durante cinco anos foi professora eventual no Sistema de Educação 

Estadual, período em que teve oportunidade de substituir a professora de classe 

especial, apesar de na época ainda não possuir a habilitação exigida para essa 
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função. Foi sua experiência com essa sala que motivou sua busca por um curso de 

especialização em educação especial na área de deficiência mental. 

 

[...] esta escola tinha muito preconceito com a classe especial. A Educação 

Física era separada, no recreio não podia misturar os alunos. Tudo que era 

desta sala especial, ela tinha que ser bem diferente do restante da escola. 

Mais por imposição da direção. A direção tinha uma coisa de religião 

misturada, dizendo que estas crianças tinham um caminho, que Deus que 

fez desse jeito. (ROSA) 

 

Ao relatar a visão da direção da escola em relação aos alunos, descrevendo o 

funcionamento da classe especial, Rosa argumenta que como a diretora “acreditava 

que deveria ser assim, as professoras seguiam essa forma de atuação”, 

demonstrando que naquele momento não tecera críticas ao modelo segregacionista. 

No decorrer da entrevista, a professora destaca o quanto essa visão foi modificada 

durante o seu percurso profissional. 

Foi em sua experiência como vice-diretora em uma escola particular que ela 

pode acompanhar a inclusão de um aluno com Síndrome de Down, durante quatro 

anos, e pode constatar os avanços de um aluno com deficiência mental incluído em 

uma classe comum. Ela se refere ao aluno como “ele era maravilhoso, ele teve um 

desenvolvimento muito grande.”  

Posteriormente ao período como vice-diretora em instituição particular, Rosa 

ingressa na prefeitura de São Bernardo do Campo e assume uma classe integrada. 

Dessa experiência de dois anos, Rosa relata o sentimento de que poderia ter feito 

mais, apontando uma fase em que acreditava que o trabalho deveria ser apenas de 

socialização, desconsiderando o investimento em conteúdos acadêmicos, como a 

alfabetização. 

 

[...] Acho que se fosse hoje, eu teria oferecido um trabalho diferente para 

eles. Não penso que eu fiz errado, eu acho até que eles precisavam 

daquele momento, mas eles também ganhariam um pouco mais, uma coisa 

assim mais pedagógica do que só aquele, como a gente considera, só o 

social, só o brincar, só a participação com as outras classes que [...] 
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principalmente o Marcos 10 que era um aluno que estava mais interessado 

na leitura e na escrita. Eu poderia ter investido mais na alfabetização dele. 

Os outros [alunos], eu não digo tanto, mas aquele, eu sinto por eu não ter 

oferecido mais ainda do que acho que fiz. (ROSA) 

  

Estes relatos revelam as metamorfoses por que a professora tem passado em 

sua identidade profissional, mudanças que mantém uma estreita relação com a 

história da educação inclusiva. 

Margarida é outra professora que também ingressou na rede municipal em 

outubro de 2002, ficando até o final do ano como professora volante em escolas 

especiais e classes integradas. Em 2003 assumiu uma classe integrada, que foi 

extinta no final do ano. Assumiu a sala de recursos em 2004 por total falta de opção. 

 

Inicialmente, a sala de recursos não foi minha opção. Como tudo o que é 

novo, pelo menos para mim era, o não conhecimento do trabalho gerava 

insegurança. Queria ter continuado em sala integrada, na qual eu já tinha 

certo domínio. Entretanto, minha sala integrada foi fechada e não havia 

outra opção. (MARGARIDA) 

 

Inicialmente ela atribui seu interesse em educação especial ao fato de ter um 

irmão autista, o que acabou contribuindo para que, após cursar o magistério, ela 

fosse atuar em uma instituição especial, freqüentada pelo irmão. Outro dado que 

contribuiu para a sua opção pela habilitação em educação especial na área de 

deficiência mental foi sua experiência com a Alfabetização Solidária: 

 

[...] eu pensava em fazer Orientação Educacional. Só que mais ou menos 

na época de decidir [a habilitação] e durante todo o meu percurso na 

faculdade trabalhei com a Alfabetização Solidária e toda vez que eu ia às 

salas, visitar, coincidia sempre de ter alguém com uma maior dificuldade [...] 

Eu falo hoje, que eu já trabalhava com essa questão da inclusão, mas eu 

                                                 

10 Assim como aconteceu com as professoras, os nomes dos alunos foram trocados por nomes 
fictícios.  

 



 69 

não sabia.  Porque aí todo mundo vinha [me procurar] e eu ajudava com 

algumas idéias, com materiais didáticos... (MARGARIDA) 

 

Ao contrário de Rosa, Margarida passou a valorizar os conteúdos acadêmicos 

na sua experiência com classe integrada. Em um de seus relatos, ela destaca a 

diferença nas expectativas educacionais de uma instituição especializada e de uma 

escola regular, apontando que a aproximação com uma escola regular possibilitou 

que sua atuação assumisse um caráter mais voltado para as questões pedagógicas. 

 

[...] eu acho que [a classe integrada] trouxe uma vivência, eu estava apenas 

começando, é diferente você trabalhar em uma instituição e você trabalhar 

em uma escola. Trouxe uma experiência diferente, esta questão do 

alfabetizar mesmo, a escola te cobra muito isso, a instituição não te cobra 

tanto isso. E também foi importante o convívio com outras professoras. O 

que foi mais importante, para mim, em sala integrada foi começar a ter 

outros referenciais da escola. (MARGARIDA) 

 

Violeta trabalhava como nutricionista e buscou o curso de pedagogia para 

auxiliar sua filha que passou a apresentar “dificuldades de aprendizagem” na quarta 

série. Ela relata que durante o curso teve uma disciplina sobre dificuldades de 

aprendizagem que aumentou seu interesse pelo assunto: “acho que foi esta questão 

mesmo da curiosidade e por gostar mesmo, que eu acabei indo para a educação 

especial também”. 

O interesse pela educação fez com que Violeta trocasse o seu emprego de 

nutricionista pelo de formadora de professores, em um curso de magistério estadual. 

Nesse período ela fez estágios em instituições especiais: “passei algumas 

experiências em instituições especiais, como a APAE e instituições de Mauá”, 

afirmou ela. Ingressou na rede de São Bernardo do Campo em 2002 e sua primeira 

escolha foi pelo programa de inclusão, essa opção foi atribuída ao fato da carga 

horária ser maior e mais flexível. 

Ao falar sobre as suas expectativas, as professoras entrevistadas destacaram 

o medo diante do novo.  
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Violeta destacou o desconhecimento sobre o público que seria atendido, 

revelando sua surpresa ao se deparar prioritariamente com alunos com dificuldades 

de aprendizagem: 

 

[...] Olha, sinceramente eu não tinha muita idéia, não tinha idéia do que eu 

ia fazer. Sabia que eu ia atender crianças com dificuldades, mas como eu já 

havia passado por Mauá e sabia que lá as deficiências eram muito sérias, 

psicótico, autista era uma questão que a gente sempre vivia em alerta.  

[nesse trecho a professora relatou uma experiência em Mauá em um 

momento de surto de uma criança, em que foram necessárias várias 

pessoas na contenção do aluno] Eu fiquei pensando, pensei que a 

dificuldade ia ser bem grande, porque quando se fala em deficiência a gente 

já imagina um “bicho enorme”, eu só sabia que eu ia trabalhar com crianças 

deficientes, assim, com crianças com dificuldades, eu nunca imaginei que 

encontraria no Programa de Inclusão, só crianças com dificuldades de 

aprendizagem [..] (VIOLETA) 

 

Este comentário já oferece um indício de quem são os alunos atendidos hoje 

em classe comum do ensino regular com apoio especializado; é possível fazer uma 

inferência que essa possibilidade de inserção é oferecida às crianças com um menor 

grau de comprometimento mental e sem outras deficiências associadas. Esta 

questão será retomada posteriormente. 

Rosa aponta o seu medo de não oferecer um atendimento adequado aos 

alunos: 

 

E a sala de recursos eu tinha uma idéia assim: você vai, e o aluno não é 

seu, no outro dia você não está lá. Às vezes, a gente percebia alguma 

criança que não estava bem, então eu queria notícias dele, mas no dia 

seguinte eu não estaria lá, só estaria na outra semana.  [...] Então, eram 

todas essas ansiedades: em casa, ficar pensando se o seu trabalho, 

naquela “uma horinha” que você esteve com ele na sala de recursos, ajudou 

e quanto ajudou? Sabendo que a professora está com ele quatro horas, eu 

fazia as minhas contas: o mês inteiro, uma hora por semana com cada 

aluno, na verdade, eu fico com o aluno o total de horas de um dia de 

trabalho da professora. Então eu pensava, será que vai fazer tanto efeito? O 
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que eu posso fazer? Como posso atuar, naquele tempo de uma hora 

semanal, para fazer a diferença? (ROSA) 

 

E Margarida fala sobre o medo de não saber dar as respostas que as 

professoras esperam do professor de apoio especializado: 

 

Eu não conhecia, eu via as meninas lá no “Fernando de Azevedo”, e tinha 

uma impressão que eu teria que saber muito. [...] “O que eu vou falar para 

essas professoras? O que eu vou fazer com esses alunos?” Então, eu tinha 

um medo também nesse aspecto, eu achava que eu não tinha competência 

suficiente para trabalhar, era isso que me assustava muito... Das 

professoras esperarem alguma coisa e eu não corresponder... 

(MARGARIDA) 

 

Tais expectativas revelam o mito do professor especializado como aquele que 

deve ter respostas para tudo. De certa forma, elas sabem que a saída das escolas 

especiais coloca em xeque esse saber; pois atuar nas escolas regulares significa 

expor todas as fragilidades desse profissional que até então tinha o status de 

ensinar àqueles que o professor de sala de comum não dava conta. 

 

3.2 O processo formativo da professora de sala de recursos 

 

Na seção anterior foi possível conhecer um pouco da trajetória das 

professoras na Educação e sua busca pela formação em Educação Especial. 

Considerando que essa formação é pré-requisito para assumir a função de professor 

itinerante/sala de recursos é importante investigar qual seria a contribuição dessa 

formação específica. 

A resolução CNE/CEB nº 2/01 indica em seu artigo 18 algumas diretrizes para 

a formação de professores. Destaco os parágrafos que tratam da formação do 

professor especializado:  

 

§ 2o São considerados professores especializados em educação especial 

aqueles que desenvolveram competências para identificar as necessidades 
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educacionais especiais para definir, implementar, liderar e apoiar a 

implementação de estratégias de flexibilização, adaptação curricular, 

procedimentos didáticos pedagógicos e práticas alternativas, adequados ao 

atendimento das mesmas, bem como trabalhar em equipe, assistindo o 

professor de classe comum nas práticas que são necessárias para 

promover a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais. 

§ 3o Os professores especializados em educação especial deverão 

comprovar: 

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 

médio. 

 

As professoras que participaram desse estudo atendem aos requisitos do 

parágrafo 3: Rosa especializou-se em Educação Especial num curso de pós-

graduação; Margarida e Violeta cursaram essa habilitação na licenciatura em 

Pedagogia. Questionadas sobre a contribuição dessa formação para a sua prática, 

responderam (os grifos são meus): 

 

[...] Na verdade como fonte para as pesquisas e inquietações, para a 

prática. (ROSA) 

 

[...] Engana-se quem pensa em sair da faculdade com respostas prontas 

para tudo. A faculdade não dá receitas; ela te ensina a procurá-las e/ou 

construí-las. Em quase 5 anos de formada, já não sei mais o que trouxe de 

lá e o que construí nesses anos. Tudo se mistura e se completa. Entretanto 

há algo na formação sobre deficiência, que de certa forma chega a ser até 

banal, mas que observo que faz grande diferença: a desmistificação da 

deficiência. (MARGARIDA) 

 
[...] A ter um olhar diferenciado. Na grande maioria das vezes o aluno tão 

problemático para a escola é para mim uma criança com grande potencial, 

com capacidade de acordo com o seu desenvolvimento. Essa forma de ver 

esse aluno contribui para que as equipes escolares passem a olhar [a 
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criança] de outra forma e principalmente perceber suas capacidades e 

não seus defeitos. (VIOLETA) 

 

Nas respostas apresentadas pelas professoras, não houve menção a 

conteúdos específicos, mas sim a atitudes desenvolvidas no percurso formativo. 

Mazzotta (1993) em seu estudo sobre os currículos dos cursos de educação 

especial, identifica quatro formas de estruturação:  

 

[...] foram identificadas as seguintes tendências: médico-pedagógica, 

psicopedagógica, pedagógico-psicológica e pedagógica. Tais 

denominações decorrem justamente da presença e do peso dos aspectos 

médicos (neurologia, fisiologia, patologia, anatomia, fonoaudiologia etc), 

psicológicos (desenvolvimento, aprendizagem, psicomotricidade, 

ajustamento) e pedagógicos (fundamentos da educação, métodos, técnicas, 

recursos didáticos, escola-comunidade, administração escolar) na estrutura 

curricular. 

 

Ao levantar as necessidades formativas sentidas pelas professoras, algumas 

dessas tendências apareceram. Violeta centra suas expectativas em uma formação 

médico-pedagógica ao expor que “As formações que gostaria de receber seriam 

inúmeras, como abordagem em algumas síndromes, ex: autismo, síndrome de 

Down , cutis laxis , entre outras”, Margarida também parece enveredar pelo 

caminho da patologia ao propor “cursos que ofereçam discussões sobre as 

questões do autismo e distúrbio global do desenvolvimento ; a questão da dislexia”. 

Ela amplia esse leque ao dizer: “também precisaríamos entender mais sobre 

crianças mal-tratadas, abusadas, espancadas, que não conseguem aprender 

também e acabam em sala de recursos”, em uma linha pedagógico-psicológica.  

Rosa parece se aproximar mais da linha pedagógica:  

 

 [...] Estou aproveitando bastante o PROFA [Programa de Formação de 

Professores Alfabetizadores] no sentido de novos procedimentos nas 
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atividades. A professora Magali11, nas aulas das sextas-feiras, promete 

troca/embasamento real na prática. Falta particularmente neste momento, 

tecnologia para a especificidade do aluno e Matemática. 

 

A proposta de formação apresentada pelo Ministério da Educação na 

publicação “Educação Inclusiva: Atendimento Educacional Especializado para a 

Deficiência Mental” aproxima-se parcialmente das expectativas das professoras. O 

referido documento defende que: 

 

[...] Nos cursos de pós -graduação para professores de alunos com 

deficiência mental, a programação incluirá o conhecimento profundo dessa 

deficiência, do ponto de vista das diferentes áreas do conhecimento. Para 

esses professores especialistas, por exemplo, a maneira pela qual se 

adquire/constrói o saber é conteúdo fundamental de formação. (2006, p. 27) 

 

Esta indicação deixa clara a necessidade de que esses profissionais 

conheçam a patologia, não com a intenção de um atendimento terapêutico, mas 

como forma de elaborar intervenções pedagógicas que contribuam com o processo 

de ensino aprendizagem, conforme apontado na seqüência do mesmo texto: 

 
[...] A formação especializada incluirá também, além da execução, o 

planejamento, a seleção de atividades e a avaliação do aproveitamento dos 

alunos, que é básica para que os planos de atendimento educacional 

especializado sejam constantemente revistos, melhorados e ajustados ao 

que os grupos ou ao a que cada aluno necessita. (Ibidem, p. 27) 

 

O problema que se coloca a partir dessas indicações formativas é a 

concepção de conhecimento que embasa essa formação. Durante muitos anos a 

educação do aluno deficiente mental foi tratada a partir de uma concepção de 

aprendizagem comportamentalista centrada no treino e na memorização. 

Atualmente há estudos que destacam a contribuição das teorias sócio-construtivistas 

                                                 

11 Na época da entrevista as professoras estavam participando de uma formação com a professora 
Magali Bussad Picchi, especialista em educação especial, com o tema “O papel do professor 
itinerante”. 
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sobre o desenvolvimento do deficiente mental. (SAINT-LAURENT,1997; MANTOAN, 

1997). 

Nessa perspectiva conhecer a deficiência não significa se apropriar dos 

aspectos neurológicos que justifiquem a dificuldade do aluno, mas sim partir de 

conhecimentos que contribuam para a avaliação pedagógica e a intervenção 

didática em contextos educativos. 

 

3.3 De que inclusão estamos falando? 

 

No primeiro capítulo foi possível traçar um paralelo entre duas possíveis 

formas de inclusão escolar: o continuum de serviços e a inclusão total. Apesar de ter 

sido verificado, na análise dos documentos norteadores da educação no município 

estudado, que a opção desse sistema é pelo continuum de serviços, há uma grande 

tensão sobre esse assunto nos debates cotidianos. É possível fazer uma inferência 

de que essa tensão é alimentada, entre outros fatores, por uma idéia implícita de 

que a equipe de orientação técnica defende a inclusão total, conforme aponta a 

professora Margarida: 

 

E a questão das deficiências múltiplas, o que se faz com alunos que 

apresentam tal quadro? Fecha-se a escola especial? E onde eles serão 

atendidos? Em uma escola regular? Como, se a escola não está 

conseguindo atender, muitas vezes, nem esses deficientes mais leves [...] 

Então isso me preocupa muito, [...] opinião que não é só da equipe técnica 

de São Bernardo, pois há autores que também defendem esta idéia [a 

inclusão total]. E eu acho que é preocupante. Algumas coisas a gente vai 

conseguir fazer, outras, por enquanto não! Não quer dizer que nunca vai ser 

possível esse atendimento, mas por enquanto é preciso aceitar que ainda 

não temos condições de atendimento. (MARGARIDA) 

 

Rosa ao comentar a questão, parece pedir desculpas aos adeptos de uma 

determinada corrente teórica que no seu imaginário deveria permear a ação da 

professora, de sala de recursos. Diz ela: 
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Só não acho que é uma inclusão para todos, todos, todos! Posso estar 

errada, mas [...] acho que a inclusão para todos inclui também o respeito 

com o aluno. [...] pode ser que com mais estudos, com a discussão no 

grupo de estudos, daqui a um ano, eu pense diferente.  Acredito em 

inclusão, mas entendo que ainda não é para todos. (ROSA) 

 

A crença em um ideal de que a inclusão é para todos aparece acompanhada 

do receio da exclusão em classes comuns, conforme aponta Violeta:  

 
Mesmo as crianças tendo um comportamento não adequado, uma ficha de 

rendimento onde tudo é insatisfatório, onde a linguagem não verbal não é 

entendida e muitas vezes sendo excluída no ambiente escolar, ainda assim 

acredito que todos fazem parte desse sistema de ensino, mas isso não quer 

dizer que não acredito em outros serviços, como a sala integrada, a escola 

especial, mas a discussão tem que ser caso a caso. Todos os serviços 

juntos podem contribuir, para que haja o melhor aproveitamento e a 

permanência [no sistema de ensino] do aluno com necessidades especiais. 

(VIOLETA) 

 

A idéia da normalização, presente nas práticas integracionistas, está marcada 

nas falas das professoras. Ao apontarem o despreparo da escola para o 

atendimento de crianças mais comprometidas intelectualmente, com transtornos 

globais de desenvolvimento (autistas e psicóticos) ou com múltiplas deficiências, 

elas denunciam o grande paradoxo da inclusão escolar: as escolas precisam se 

modificar para atender a todos os alunos no mesmo ambiente , mas para algumas 

crianças essa tem sido uma alternativa praticamente inviável. 

De fato, a proposta das professoras, para o atendimento dos alunos que não 

estão “preparados” (sic) para acompanhar o ensino regular, é a classe integrada: 

 

Você percebe que esse é um projeto da escola, que a escola participa; 

então, isso foi uma novidade também, porque para mim a sala especial, que 

eu acompanhei durante meu estágio, eram salas separadas da escola. 

Agora, não, eu comecei entendê-la como realmente integrada à escola, 

como um espaço de passagem. É muito diferente quando você começa a 

ver a classe integrada como um espaço de passagem e não aquela sala em 

que o aluno não tem muita perspectiva de sair.  (MARGARIDA) 
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[...] eu não sei se eu acredito ou eu acreditava no trabalho de sala 

integrada, mas eu acho que ela é uma coisa muito, muito legal, muito 

benéfica. Eu acho que faz uma ponte legal para o ensino regular. Por mais 

que se fale, uma coisa que a gente tem que pensar é que é uma classe que 

está inserida no ensino regular, então é um ganho. Seria melhor substituir 

as escolas especiais por salas integradas, dentro do ensino regular, seria 

um ganho [...] eu gosto do trabalho, da concepção de sala integrada. Eu 

acho que a sala integrada é uma ponte, uma sustentação para a criança 

compreender a difícil realidade do ensino regular, as suas rotinas: sair para 

lanche, voltar do lanche, ir para o parque, sentar, pegar o papel, “calar a 

boca”, ficar quieto [...] é muita coisa! Eu tenho um aluninho que me falou: 

‘eu sei fazer’, mas é muita “bagunça” eu não consigo ficar sentado! Então, 

ele também precisa aprender a lidar com essa rotina e talvez num ambiente 

menor, num grupo menor ele teria condições para adquirir essas 

habilidades, essas competências... [...] talvez, depois, ao entrar para um 

grupo maior, ele teria mais condições de acompanhar a rotina... (VIOLETA) 

 

Ao estabelecer um paralelo entre as antigas classes especiais, vistas como 

totalmente segregatórias e a proposta da classe integrada que vislumbra uma 

aproximação maior das classes comuns e tem um caráter transitório para o aluno, as 

professores de aproximam da proposta de um continuum de serviços. Nesse 

contexto os agrupamentos especiais que substituem o ensino comum aparecem 

como alternativa para aquelas crianças que diferem das ditas “normais”, que tem 

como principal princípio o indicativo de se restringir apenas a um período de sua 

escolarização, tendo como objetivo sua inserção em classes comuns.  

Considerando esse contexto, quem seria o aluno que, matriculado em classes 

comuns, recebe um atendimento diferenciado nos serviços de apoio especializados? 

Essa questão é tratada no próximo tópico. 
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3.4 O público alvo da sala de recursos 

 

As inúmeras abordagens sobre a deficiência mental contribuem para a 

indefinição do termo. Além de não haver hoje um conceito único sobre o termo, há 

uma grande dificuldade de se estabelecer um diagnóstico da referida deficiência. 

Essas questões não são aprofundadas neste estudo por não ser esse o foco da 

pesquisa. O objetivo desta seção é descrever quem são os alunos atendidos 

atualmente na sala de recursos voltada ao atendimento de alunos com deficiência 

mental no município estudado. 

A resolução SEC nº. 12/2000 utiliza o termo deficiência ao se referir aos 

alunos acompanhados pelo professor especializado, porém não é solicitado nenhum 

diagnóstico, no caso do professor especializado em deficiência mental12, para que o 

aluno seja inserido nesse serviço. 

A resolução CNE/CEB nº. 2/01 amplia a população alvo dos serviços de 

educação especiais ao utilizar o termo “necessidades educacionais especiais”. 

 

Art. 5º Consideram-se educandos com necessidades educacionais 

especiais os que, durante o processo educacional, apresentarem: 

I – dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de 

desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades 

curriculares, compreendidas em dois grupos: 

a) aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica; 

b) aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências; 

II – dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais 

alunos, demandando a utilização de linguagem e códigos aplicáveis; 

III – altas habilidades/superdotação, grande facilidade de aprendizagem que 

os leve a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes. 

 

Quando perguntadas, as respostas das professoras sobre alunos elegíveis 

para o atendimento em sala de recursos sinalizam para os que se enquadrem na 

descrição do Grupo I, ou seja, aqueles com dificuldades acentuadas de 

                                                 

12 No caso do atendimento a alunos com deficiência visual ou auditiva há a necessidade de um laudo 
médico que comprove tais deficiências. 
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aprendizagem, e também para aqueles com paralisia cerebral que necessitam de 

comunicação alternativa e adaptações de materiais e que podem ser enquadrados 

no grupo II. 

Não há na Secretaria de Educação dados sistematizados sobre as 

necessidades educacionais especiais dos alunos de sala de recursos, porém através 

das observações e de conversas com professoras, além do meu próprio trabalho no 

acompanhamento desse serviço, é possível identificar alunos: com acentuada 

dificuldade de aprendizagem, diagnósticos de deficiência mental, síndromes 

genéticas (mais habitualmente síndrome de Down), comprometimentos neuro-

motores e, raramente, diagnóstico de autismo. Dentro desse grupo diversificado, é 

possível destacar que a maior parcela de alunos atendidos por esse serviço são 

crianças sem nenhum diagnóstico clínico e que tiveram seu encaminhamento 

justificado a partir das dificuldades acentuadas de aprendizagem.  

O atendimento a esses alunos apresenta dois aspectos iniciais que devem ser 

problematizados. Primeiramente, a questão da (des)responsabilização da escola 

frente a esses alunos: 

 

O encaminhamento dessas (com dificuldades de aprendizagem sem uma 

causa orgânica específica) a serviços especializados a fim de ‘sanar’ essas 

dificuldades pode colaborar para que a instituição escolar não assuma que 

se trata de um problema de ‘ensinagem’ e não de um problema de 

‘aprendizagem’, e não se preocupe em mudar para atender adequadamente 

às crianças. (KASSAR, 2004, p.56) 

 

Em seguida, o mesmo autor, coloca a outra questão: a falsa idéia de que 

todas as crianças estão em escolas do ensino regular, inclusive as com um 

comprometimento mais severo:  

 
Pode colaborar, também, para a continuidade da disseminação da idéia de 

que a escola pública está atendendo crianças com diferenças orgânicas 

severas, quando, na verdade, pelo rótulo das crianças com ‘necessidades 

educacionais especiais’, continuam a ser atendidas as crianças do tão 

discutido ‘fracasso escolar’. (KASSAR, 2004, p. 56) 
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Apesar de concordar com os argumentos apresentados por Kassar, vejo um 

outro aspecto que merece ser considerado nesses encaminhamentos: uma forma de 

atender crianças que historicamente são excluídas no decorrer do seu processo de 

escolarização: 

 

Perverso mecanismo de construção de subjetividades fracassadas! A 

escola tem se constituído mais como instrumento de exclusão do que de 

produção de condições dignas de vida. Tem produzido nos alunos 

sentimentos de fracasso ou de incapacidade, pois repetem séries com 

freqüência (os dados indicam média de 15 anos para completar os oito anos 

do ensino fundamental) e aprendem pouco. A escola tem se reduzido, para 

a população pobre, a um local de exposição a informações pouco 

importantes, informações que são transmitidas de forma a não gerar 

aprendizagem.  (BOCK, 2003, p. 97-98) 

 

 O serviço de apoio especializado pode de alguma forma contribuir com o 

processo de escolarização dessas crianças também: 

 

[...] o que eu vejo como alunos de sala de recursos são os alunos com 

atrasos significativos de aprendizagem, então até a questão do fracasso 

escolar, tem gente que diz “Ah, esse aluno não é para sala de recursos”, 

mas eu acho que o apoio13 também já não dá, porque a criança do fracasso 

escolar necessita de um trabalho com auto-estima, com acreditar nela 

mesma, o que o apoio pedagógico não faz. É como eu vejo: a sala de 

recursos é isso, é você trabalhar muito com essa questão de autonomia da 

pessoa, de formação de identidade. Autonomia enquanto formação de 

identidade, muitas dessas crianças com fracasso escolar perderam a 

identidade no caminho. (MARGARIDA) 

 

Ao apresentar a questão do fracasso escolar, Margarida traz à tona a 

problemática de alunos que, apesar de não possuírem nenhuma limitação 

intelectual, tiveram no seu processo de escolarização a sentença de incapacidade, 

                                                 

13 O serviço de apoio pedagógico é oferecido em período contrário ao de aula, por um professor do 
ensino regular, aos alunos que a escola julga que se beneficiariam desse recurso no seu processo de 
escolarização. 
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muitas vezes sob a denominação de “dificuldades de aprendizagem”. Apesar de 

localizar a dificuldade do aluno no processo de ensino aprendizagem, a professora 

não faz, nesse caso, nenhuma menção de intervenção no trabalho da escola, 

apresentando o seu trabalho apenas na perspectiva de um trabalho com a auto-

estima do aluno: 

 

[...] é mais do que uma questão de auto-estima; é uma questão de 

identidade social. Estamos querendo dizer que auto-estima é um aspecto da 

relação que se mantém consigo próprio. Identidade é a definição que cada 

um desenvolve a partir de suas atividades e relações na sociedade. 

Identidade é um conceito mais abrangente.  (BOCK, 2003, p. 98) 

 

Ao colocar no aluno a causa de seu fracasso, a escola contribui para a 

manutenção de um sistema opressor, onde a meritocracia e o individualismo são as 

marcas dos seres humanos. Este jogo também permite que as falhas do sistema 

sejam camufladas, com o pretexto de que, afinal de contas a escola não teria nada a 

ver com isto. Segundo tal visão enviesada, o Estado oferece igualdade de 

oportunidades, só não aproveitando quem não quiser. 

Reconhecer a trama social e a maneira como se constitui a identidade é 

indispensável ao profissional da educação que se preocupa com o nosso 

compromisso ético e político de transformação do mundo em que vivemos. 

Um segundo aspecto a ser destacado no atendimento a essa população é a 

questão do estigma, que segundo Goffman: 

 

Por definição, acreditamos que alguém com estigma não seja 

completamente humano. Com base nisso, fazemos vários tipos de 

discriminação, através das quais efetivamente, e muitas vezes, sem pensar, 

reduzimos suas chances de vida. Construímos uma teoria do estigma, uma 

ideologia para explicar a sua inferioridade e dar conta do perigo que ela 

representa, racionalizando algumas vezes uma animosidade baseada em 

outras diferenças, tais como as de classe social.  (1988, p. 15) 
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Há uma preocupação de que ao ser encaminhada para um serviço de apoio 

especializado a criança seja estigmatizada. Rosa tece um comentário sobre essa 

questão.  

 

Eu entendo um pouco desta coisa de rótulo. Eu entendo sim que quando a 

gente manda para a sala de recursos, a criança fica rotulada, mas eu acho 

que isso vai se quebrando, com o tempo, acho que a gente vai quebrar isso. 

Ele [o aluno] só precisava de um pouco de tempo para alguma coisa. Daqui 

a pouquinho ele pode voltar para sala e a professora falar: “ah ele já foi da 

sala de recursos [...], mas sabe que ele é bom, ele é até melhor do que 

fulano.” (ROSA) 

 

Mais uma vez a dificuldade aparece centrada no aluno, é ele que “precisava 

de um pouco de tempo” e não a escola que deveria ser mais flexível. Mais uma vez 

a escola permanece como reprodutora de uma sociedade classificatória, que apenas 

tolera aquele aluno que tem um tempo diferenciado. Por outro lado, porém, ao 

demonstra sua preocupação com os rótulos, Rosa aponta uma possibilidade de 

atuação da professora de sala de recursos na (des)construção dos preconceitos que 

permeiam o aluno com necessidades educacionais especiais. 

 

3.5 O cotidiano do professor 

 

Esclarecido qual é o público alvo que atualmente freqüenta a sala de 

recursos, a proposta desta seção é explorar as ações desenvolvidas pelo 

profissional especializado. 

O professor de sala de recursos é considerado um professor itinerante por 

atuar em mais de uma escola. A sua ação compreende o trabalho pedagógico com o 

aluno, encontros periódicos com o professor do ensino regular e com a equipe de 

gestão, participação em conselho de ano/ciclo e observação de sala (SÃO 

BERNARDO DO CAMPO, 2006). A forma como o professor percebe o seu trabalho 

será abordada a partir das ações mais presentes no seu cotidiano: trabalho 

pedagógico com o aluno e encontros periódicos com professor do ensino regular e 

equipe de gestão. 
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Trabalho pedagógico com o aluno 

 

 O atendimento ao aluno é o ponto central do Serviço de Sala de Recursos no 

município estudado. Cerca de 75% da carga horária do professor é destinada a essa 

ação, a única que tem sua freqüência garantida, ao menos uma vez por semana. A 

prática do professor nesse momento pouco se diferencia das práticas desenvolvidas 

em classe comum. A seguir algumas práticas relatadas pela professora Rosa 

  
Eu sempre faço uma leitura. Quando o atendimento é duas vezes por 

semana, em uma delas eu leio um conto. Através desse conto eu sempre 

trago as atividades, por exemplo, se a criança está mais avançada, vamos 

recontar, vamos construir o que você entendeu, pra um dá para escrever; 

pra outro dá para contar em agrupamento [um reconta oralmente e outro é o 

escriba]; o outro dá para desenhar, outro dá para contar e falar lá na frente, 

aqueles que às vezes não estavam falando, eu sinto que agora falam, não 

misturam mais histórias, você está falando de uma história e ele contando 

de outra, então eu achei que isso é um avanço. (ROSA) 

 

Neste relato fica clara a preocupação da professora com a freqüência da 

leitura e com a adaptação das atividades a partir das necessidades do aluno, pois 

em uma mesma atividade ela propõe objetivos diferenciados que vão desde a 

reescrita do conto para alunos que já têm escrita alfabética e desenvolvimento da 

oralidade até para alunos em que essa é a necessidade a ser trabalhada.  A 

necessidade de um plano de ação individualizado com objetivos específicos que 

atendam as necessidades de cada aluno, tanto no atendimento educacional 

especializado quanto nas classes comuns, é um dos pilares da educação inclusiva.  

A grande dificuldade das professoras tem se concentrado no manejo de diversificar 

dentro de uma mesma proposta. Rosa descreve no exemplo acima uma das 

possibilidades de adaptação. 

A preocupação com a alfabetização é uma marca significativa nos primeiros 

anos do ensino fundamental. Essa preocupação também está presente no trabalho 

de sala de recursos: 
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Ofereço sempre um pouco da leitura e um pouco da escrita, por mais que 

seja só a palavra. Nós contamos histórias, nós escrevemos [coletivamente], 

mas agora você vai escrever [sozinho].  

[...] comecei a trabalhar com as letras móveis, coisa que eu não trabalhava 

tanto, foi uma coisa assim que eu apostei e é por ai mesmo. Às vezes até 

faço as letras móveis em EVA, mas eu prefiro em papel porque fica 

registrado. Eu ainda sou um pouco daquela coisa de ter registrado o que fiz 

no dia. Mesmo que seja pouca coisa, tem que estar em uma folha [...] se a 

gente tiver trabalhar só com material concreto e jogos, vai ajudar muito, 

certamente, mas na hora que ele [o aluno] for folhear, na hora que ele for 

contar o que fez, ele vai ter duas folhinhas só. [...] eu gosto que ele tenha 

registro, para que ele sinta que está fazendo isso. (ROSA)  

 

No relato da professora, aparece a importância que ela atribui ao registro, 

essa é uma questão muito presente na discussão dos alunos com necessidades 

educacionais especiais. É comum que o aluno chegue à sala de recursos 

acompanhado da queixa da professora de classe comum de que ele “não registra”. 

Geralmente essa frase quer dizer que o aluno não produz nada graficamente; em 

contrapartida, porém, é possível verificar que é comum que a proposta de “registro” 

seja cópia da lousa ou sondagem de escrita. Assim sendo, na maioria das vezes 

essa “falta de registro” está relacionada a uma dificuldade do professor de classe 

comum em oferecer propostas acessíveis às atuais aprendizagens do aluno e/ou a 

uma recusa do aluno em efetuar qualquer registro gráfico avaliativo, o que 

geralmente tem sua raiz no medo de errar ou de demonstrar que não sabe executar 

o que foi solicitado. Esse é um dos aspectos trabalhados pelas professoras de sala 

de recursos tanto no atendimento direto ao aluno, quanto nas trocas efetuadas com 

o professor do ensino regular. 

Apesar das propostas de trabalho executadas nas salas de recursos serem 

similares às práticas desenvolvidas no contexto de aula comum, ao falar sobre o 

significado daquele momento para o aluno, Rosa parece revelar que o objetivo 

desse trabalho está mais voltado para a auto-estima e a aprendizagem de 

conteúdos procedimentais do que para a aquisição de conhecimentos acadêmicos, 

sendo que esses ficariam ao encargo da professora da classe regular: 
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O aluno [em sala de recursos] ganha sim. Ele está sendo olhado, sabe que 

está tendo atenção ali. Eu converso muito com eles. Eles sabem que estão 

ganhando porque eu estou sempre mostrando: olha o que você fazia antes 

e o que você já aprendeu a fazer.  Essa coisa de auto-estima, eu acho que 

eles ganham muito, muito. Agora se eu te falar que com as aulas que a 

gente [professoras de recursos] dá, que ele aprendeu multiplicação, agora 

aprendeu a divisão. Aprende um pouco mais porque está mais 

individualizado, mas não tanto quanto é pensado [pelas professoras do 

regular]. Eu ofereço sim, eu acho que àquela hora ele ganha bastante, mas 

eu penso que na classe ele começa a ter um incentivo maior, ele começa a 

fazer uma parceria. [...] 

Porque naquela horinha [em que está na sala de recursos] poderia ser feito 

em sala, poderia ser feito em casa com a mãe [...] [O aluno] ganha em 

organização, em concentração, isto tudo, ele está ganhando nesse 

momento, mas ali, na multiplicação, na explicação é com a professora. 

 

Mais uma vez Rosa destaca o papel da professora da classe comum. Um dos 

cuidados que a professora de sala de recursos deve ter é não permitir a 

“dependência do professor com relação ao aluno com deficiência, deixando-o nas 

mãos do colega especializado” (Mantoan, 2006, p100). 

Outro problema importante, apresentado por Rosa no atendimento ao aluno é 

a sua ocorrência no período de aula do aluno.  

 

Existem os alunos que não se incomodam de sair da sala na hora que o 

professor está ali, o Pedro, por exemplo, adora. Ele já vai ao corredor 

recitando o alfabeto. Tem aluno que acha que está perdendo: “Ih, agora vou 

ter que voltar pra sala, vou ter que copiar tudo que eu não sabia e o 

professor estava contando uma história.” Embora você já conversou com o 

professor [...] todos os combinados [...]14  

[...] Um dia, estava tendo informática, fora no horário previsto na rotina da 

turma, era dia de eu pegar o aluno, não peguei. Outro dia aconteceu com o 

João: era o horário de eu buscar e ele estava no lego, então não vou pegar. 

Perguntei para a professora se ela queria que eu ficasse junto, ela 

concordou e eu fiquei. Não vou pegar porque ali ele está muito melhor. 

                                                 

14 Os combinados a que Rosa se refere são sobre os cuidados para não retirar o aluno da sala em 
alguns horários da rotina escolar, como recreio, educação física, laboratório de informática, hora da 
história, e outros que sejam significativos para o aluno. 
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Então tudo isso acontece: aluno que quer sair, aluno que não quer sair, 

aluno que quer voltar na sala porque está perdendo. (ROSA) 

 

A partir deste relato, Rosa descreveu algumas experiências que tem 

desenvolvido em sala de aula. A partir de uma situação não planejada e 

posteriormente discutida com a professora e a equipe de gestão de uma das 

unidades que acompanha, ela passou a cumprir o horário destinado para o 

atendimento do aluno em sala de recursos, acompanhando a sala de aula comum: 

 
[...] E foi um caso que no dia que eu ia atender o André e os outros alunos 

faltaram [os alunos do agrupamento de sala de recursos] e eu ia atender o 

André sozinho. Quando eu entrei na sala a professora estava dando umas 

continhas, eu falei: “posso ficar aqui?” Ela:”pode”. E aí na hora da 

explicação ele começou a ficar muito feliz. E ele estava fazendo atividade 

diversificada, era conta para sala toda e a dele era com desafio menor e ele 

sabia, mas ele ficou feliz de ter feito.  

[...] a gente começou a conversar com a coordenação, com a direção, seria 

legal a gente fazer uma tentativa, tudo porque o André manifestou isso, 

talvez a gente sentando do lado, ia ajudar bastante.  

 

A Maria a gente começou a achar que nem precisava descer mais [sair da 

sala de aula, para ser atendida na sala de recursos], era uma [aluna] que 

era resistente para sair, principalmente quando a matéria que a professora 

estava dando era uma matéria que ela gostava. [...] na hora que eu entrava 

na sala da Maria, já juntava outro ali do lado também. Então era mais fácil, 

como a professora trabalhava com agrupamentos, você está ajudando ali, 

aqueles dois que a Maria está no meio, junto com o outro, então você 

estava numa boa. E eles também juntos, os outros perguntam: “Agora você 

pode vir aqui?”. Então eles achavam que você podia ir para ajudar qualquer 

um. Eles começaram a encarar aquilo não como um problema tão especial, 

que aquele aluno precisa alguém para sentar junto. Eu acho que ajudou aos 

outros também, foi um trabalho legal, acho que existe essa coisa assim: 

cada necessidade [deve ser atendida] de um jeito. (ROSA) 

 

Rosa não foi a única a apontar essa alternativa na atuação da professora 

especializada, Margarida também relata uma situação em a intervenção dela foi 

planejada a partir de sua entrada em sala de aula. O que ela destaca como 

primordial para esse momento é o planejamento coletivo ”eu sentei com a 
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professora, a gente fez um planejamento, pensamos nos horários certos, os dias 

que eu podia entrar na sala”. 

Margarida enfatiza o trabalho do aluno como uma forma de atingir um objetivo 

maior: o trabalho do professor 

 
[...] eu acho que o trabalho da professora de sala de recursos é muito mais 

em relação à escola e ao professor do que em relação ao aluno, no entanto 

você não pode falar de um professor, com um professor, ou com a escola 

de um aluno que você não conhece. [...] o trabalho é muito mais nesse outro 

nível [com o professor da classe comum] do que com o aluno propriamente 

dito. (MARGARIDA ). 

 

Encontros periódicos com professor do ensino regular e equipe de gestão 

 

O encontro com o professor do ensino regular e a equipe de gestão deve 

ocorrer uma vez por mês, porém as professoras de sala de recursos apontam que 

nem sempre isso é possível. A falta de horário e de estagiário para ficar em sala são 

os principais obstáculos para que essa freqüência seja garantida. 

Os objetivos elencados para esse momento são: 

 

Construir uma parceria de trabalho com a escola para: 

1. Avaliar em conjunto as necessidades educacionais especiais do aluno. 

2. Trocar observáveis sobre o aluno, promovendo a reflexão sobre as 

práticas desenvolvidas. 

3. Planejar objetivos específicos, diversificação de estratégias de 

abordagem dos conteúdos e de avaliação com o aluno. (SÃO BERNARDO 

DO CAMPO, 2006, p. 98) 

 

Os objetivos propostos no documento vão ao encontro à proposta de Mantoan 

que defende:  

 

[...] uma estreita aproximação entre os professores comuns e 

especializados, que devem se propor a atender os alunos que lhes são 

comuns, integrando suas ações, trocando informações, impressões, 
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discutindo seus procedimentos pedagógicos, os pontos críticos e os 

progressos desses educandos, sempre que for preciso. (2006, p.100) 

 

Anteriormente a esse momento de trocas, as professoras entrevistadas 

valorizam o acolhimento ao professor como uma primeira fase desse processo. A 

aposta no vínculo é o ponto inicial para o estabelecimento da parceria. 

 

[...] você também tem que fazer amizade com o grupo, e muitas vezes cair 

na delas mesmo: “Puxa, mas é desgastante, a gente já fez tudo por ele, 

mas é assim mesmo, a gente também já fez...” Então elas perceberem a 

gente enquanto professora igual, isso eu faço questão: eu também sou 

professora, sou a professora deles de sala de recursos e você a do regular. 

(ROSA) 

 

Com alguns professores o trabalho é de aceitação mesmo, o aluno ta aí, 

você tem que aceitar, vamos diminuir essa ansiedade, vamos entender a 

inclusão, vamos isso, vamos aquilo. Então muitas vezes, você senta e só 

ouve, seu ouvido é assim um pinico, que vem todas aquelas queixas. Mas 

você entende que aquele professor precisa estar ali e precisa falar tudo 

aquilo, então muitas vezes é uma parceria meio que encosta no meu ombro 

e chora e depois você vai com o tempo mudando isso. [...] é um trabalho de 

desmistificação. (MARGARIDA) 

 

Isso pode nos levar a concluir que depois de criado o vínculo, elas se sentem 

mais a vontade para discutir os desafios que devem ser propostos aos alunos: 

 
Você tem que trabalhar muito [com a professora de classe comum] essa 

questão de olhar, ele [o aluno] é deficiente sim, ele vai ter dificuldade sim, 

mas ele tem condições, alguma coisa ele vai aprender, alguma coisa ele 

pode, ele é criança igual a qualquer outro. Então se você dá regra para um, 

a regra para ele é igual. Se um pode, ele também pode, se um não pode ele 

também não pode.  

[...] Então eu acho que o início do trabalho é a desmistificação mesmo, é 

você fazer acreditar que pode. E depois é você trabalhar com a questão de 

adaptação, depois que eles começam a perceber que é uma criança ali, não 

precisa de não me toques, aí você começa o trabalho da adaptação 
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curricular. Muitos acham que você precisa fazer coisas mirabolantes. Eles 

[os professores de classes comuns] entendem adaptação curricular como 

uma mudança total de conteúdo. E você vai, devagarzinho, explicando que 

não é aquilo, que é o mesmo conteúdo, você vai diminuir as exigências que 

você vai dar para aquela criança, [...]. Dependendo da criança pode precisar 

de material adaptado. Geralmente reunião com professores de alunos PC é 

muito explicando como é que funciona material, com é que faz, como é que 

funciona, tal. E eu acho que é isso. (MARGARIDA) 

 

Mantoan (2006, p.100) faz um alerta a essa prática, salientando que “existem 

professoras que chegam a interferir no andamento de toda a turma, ‘orientando’ o 

colega no desenvolvimento de suas aulas e na avaliação de aproveitamento do 

aluno”. Esse alerta é valido na perspectiva de se evitar o esvaziamento do professor 

de classe comum, situação em que a dependência do especialista chega a tal ponto 

que o professor deixa de ser sujeito do seu fazer pedagógico. 

Nesse sentido, o papel do professor itinerante deve estar mais voltado para a 

potencialização da equipe escolar, ou seja, garantir que a escola descubra e 

desenvolva os seus próprios instrumentos, capacitando-se para atender qualquer 

aluno, sem a necessidade da tutoria de um professor especializado. Destruir essa 

dependência não é um processo fácil, pois ao mesmo tempo em que derruba o 

discurso da professora de classe comum sobre a sua falta de conhecimento, 

provoca a professora de sala de recursos a descer do seu pedestal de especialista, 

descobrindo que a melhor intervenção é aquela que aponta, aquela que provoca a 

sua invisibilidade. Em um dos relatos de Rosa, surge uma iniciativa que pode 

contribuir com o processo de potencializar as ações da escola : 

 

 

[...] a última itinerância15 das duas primeiras séries, nós fizemos com os dois 

professores juntos e a coordenadora. Elas tiveram a idéia, e eu falei vamos 

tentar acho que é legal [...]eles aproveitaram muito, entre eles na hora. 

                                                 

15 O termo itinerância muitas vezes é utilizado como sinônimo de conversa com professor entre as 
pessoas que atuam diretamente com esse serviço. Esse uso inadequado do vocábulo tem sua origem 
na época em as professoras trabalhavam com sala de recursos em um centro e periodicamente iam 
as escolar regulares para conversa com professores. 
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Puxa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, acho que foi muito produtivo, 

talvez mais do que se tivesse sido separado.(ROSA) 

 

Neste relato, mesmo que não esteja explicito, a professora de recursos deixa 

de ser a protagonista desse momento de troca. Coordenadora e professores de 

classes comuns socializam entre eles seus saberes, inseguranças, conquistas e 

principalmente  suas propostas de intervenção.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Atuar numa unidade escolar, hoje, requer que o educador possua uma 

significativa capacidade para entender a instituição, sua posição no sistema, 

sua inserção nas dimensões culturais dos alunos, suas idiossincrasias, suas 

relações internas e, fundamentalmente, que saibamos olhar para o aluno 

como se constituindo nestas relações. Concepções mecanicistas, lineares, 

claramente hierarquizadas de ensino e currículo, processos pedagógicos 

centrados nos docentes, assim como concepções psicométricas ou 

homogeneizantes de alunos, aliadas as concepções patologizantes de 

qualquer dificuldade ou fracasso escolar, não mais contribuem com as 

ações que estão sendo requeridas para a inserção escolar dos alunos com 

deficiência. (Ferreira e Ferreira, 2004, p.43) 

 

Apesar de todas as críticas e indefinições que permeiam a proposta de uma 

escola inclusiva, não é possível negar que ela já seja um fato nas escolas 

brasileiras, mesmo que de forma incipiente, em alguns municípios. A preocupação 

com a forma como esse processo tem ocorrido foi uma das justificativas para a 

escolha do tema de estudo. 

Considerando que o apoio educacional especializado é uma das alternativas 

propostas para garantir o acesso e a permanência do aluno com necessidades 

educacionais especiais em classes comuns do ensino regular, foram estabelecidos 

como objetivos para este trabalho descrever o Serviço de Apoio Especializado no 

município de São Bernardo do Campo e apontar as possibilidades e os limites do 

professor de sala de recursos/itinerante na construção de uma escola inclusiva. 

Dada a imprecisão do conceito de educação inclusiva, o primeiro movimento 

foi a busca pelos significados atribuídos ao termo. A revisão teórica possibilitou 

constatar que, por mais que haja divergências, o ideal de uma escola preparada 

para o trabalho, com a diversidade que atenda a todos os alunos, permeia todas as 

definições. A luta contra uma escola que reproduz um modelo social pautado na 

meritocracia e no individualismo é um ponto comum no cenário em que ocorre o 

debate sobre a inclusão escolar. Nesse sentido, a necessidade de uma 

transformação curricular aparece como urgente e necessária. A diferença encontra-

se na maneira como essa transformação é concebida.  
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Alguns autores defendem que a inclusão deve ser radical e que todos os 

alunos, incondicionalmente, devem ser matriculados no ensino regular, exercendo 

assim o seu direito de ser um sujeito que circula nos espaços sociais. Essa é uma 

proposta arrojada e como não poderia deixar de ser, afinal o novo causa medo, 

encontra grande resistência da maior parte dos educadores. As críticas a esse 

modelo são veementes e estão apoiadas na exclusão de alunos que são 

matriculados, porém abandonados, em escolas que muitas vezes não estão 

preparadas para atender nem aos alunos que não possuem nenhum diagnóstico de 

deficiência. 

Aqueles que fazem uma crítica à inclusão total defendem que a necessidade 

do aluno e a possibilidade de sua adaptação ao contexto escolar sejam 

consideradas na definição do espaço educativo em que esse aluno será inserido. 

Nessa perspectiva é proposto um continuum de serviços em que a educação 

especial pode ser oferecida adquirindo formas que vão desde o atendimento 

exclusivamente em escolas especiais até a matrícula em classe comum associada 

ao acompanhamento do aluno pelo professor especializado, seja através de sala de 

recursos ou da itinerância. As críticas a esse modelo inspiram-se no fato da inclusão 

só ser possível para os alunos que conseguem se adaptar a escola tal como ela é, 

favorecendo assim que a escola se perpetue enquanto instituição seletora. 

É nesse contexto que surgem os vocábulos integração e inclusão, que, 

apesar de serem amplamente utilizados como sinônimos, são conceitos 

diferenciados no referencial teórico empregado neste estudo. Os autores 

demonstram consenso ao definirem tais termos. Integração é entendida como a 

prática da normalização, ou seja, garantir ao deficiente a possibilidade de transitar 

pelos espaços comuns, desde que a adaptação parta dele e não dos espaços 

sociais. Inclusão, ao contrário, exige que os espaços se modifiquem de forma a 

atender a todas as necessidades individuais que compõem a diversidade humana, 

garantindo assim um movimento tanto do indivíduo quanto da sociedade na 

construção de uma sociedade inclusiva. 

A discordância vai aparecer novamente nas propostas de inserção do aluno. 

Para os adeptos da inclusão total a escola só se transformará a partir do momento 

em que todos os alunos tiverem o direito de freqüentar o mesmo espaço; caso 

contrário, qualquer proposta que apresente condições para esse acesso tem um 



 93 

caráter integracionista. Por outro lado, os defensores de um continuum de serviços 

vislumbram a possibilidade de que a inclusão progressiva de alguns alunos provoca 

que a escola se reveja, passando por uma reformulação. 

Fuchs e Fuchs (1998 apud MENDES, 2006) ao analisarem as propostas de 

inclusão nos Estados Unidos, apontam algumas diferenças entre “inclusão escolar” e 

“inclusão total”: 

a) Os “inclusionistas” consideram que o objetivo principal da escola é 

auxiliar o aluno a dominar habilidades e conhecimentos necessários 

para a vida futura, tanto dentro quanto fora da escola, enquanto os 

“inclusionistas totais” acreditam que as escolas são importantes mais 

pelas oportunidades que oferecem para fazer amizades, para mudar o 

pensamento estereotipado sobre as incapacidades e para fortalecer as 

habilidades de socialização; 

b) Os “inclusionistas” defendem a manutenção do contínuo de serviços 

que permite a colocação desde a classe comum até os serviços 

hospitalares, enquanto os “inclusionistas totais” advogam pela 

colocação apenas e só na classe comum da escola regular, e pregam 

ainda a necessidade de extinção do contínuo; 

c) Os “inclusionistas” acreditam que a capacidade de mudança da classe 

comum é finita, e mesmo que uma reestruturação ocorra a escola 

comum não será adequada a todas as crianças, ao passo que os 

“inclusionistas totais” crêem na possibilidade de reinventar a escola a 

fim de acomodar todas as dimensões da diversidade da espécie 

humana. 

 

 

Neste estudo, aponto para a perspectiva de que há possibilidade de mudança 

mesmo dentro de um sistema de continuum de serviços. O perigo que se coloca 

quando essa é a proposta é de que as escolas se acomodem frente às 

possibilidades de encaminhamento e permaneçam inabaladas. Se for verdade que 

este é um perigo, não é possível afirmar que ele seja o único movimento das escolas 

frente a tal proposta de inclusão escolar. A possibilidade de mudança sempre é 

possível; afinal, é do encontro entre a utopia e a realidade que se gesta o novo. 
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É nessa tensão entre o possível e o imaginário que busco estabelecer uma 

relação entre o serviço de apoio especializado e os paradigmas de integração e 

inclusão.  

Nessa perspectiva foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa, sob a forma de 

um estudo de caso na busca de encontrar, na singularidade do sistema de ensino  

estudado, indícios de como tem se estruturado a contribuição da educação especial 

para a construção de uma escola inclusiva. 

Partindo da hipótese de que esse serviço pode se configurar tanto a partir de 

um caráter integracionista quanto inclusivista, e que o sistema tem uma parcela 

importante na maneira como ocorre essa configuração, foram analisadas as 

diretrizes que balizam o funcionamento desse serviço. Também foram utilizados 

nessa primeira análise dados obtidos através da coleta de dados estruturais desse 

serviço. 

Como forma de complementar os dados obtidos através da análise dos 

documentos e a observação participativa foram aplicados questionários e 

entrevistadas três professoras. 

A proposta do município está mais voltada para o atendimento às 

necessidades dos alunos do que para uma busca pela transformação curricular. Um 

dos indicadores dessa orientação é a distribuição da carga horária do professor de 

sala de recursos, que tem sua concentração maior no atendimento ao aluno (no 

mínimo uma vez por semana). O momento de troca entre os professores está 

previsto para ocorrer mensalmente, porém nem ao menos essa freqüência tem sido 

garantida no cotidiano escolar. A observação de sala, que não tem sua periodicidade 

garantida nos documentos, raramente ocorre.  A pesquisa evidenciou que, muitas 

vezes, a contribuição do professor especializado é vista como aquele profissional 

que vai “dar um jeito” no aluno. A fala da professora Margarida ilustra bem essa 

percepção que algumas escolas têm de sua atuação: “você chega à escola como a 

santa milagreira, a gente até brinca: eles devem achar que eu fecho a minha sala e 

tem um caldeirão lá, que eu vou fazer as misturas e dar um jeito em todo mundo”. 

Uma grande dificuldade presente é a formação pedagógica, tanto do 

professor de sala de recursos, quanto do professor de classe regular. Ainda 

prevalece o mito de que é necessário conhecer a patologia para poder intervir. Esse 
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mito, que parece sustentar a figura do professor especialista, precisa ser 

desconstruído, para que a ação desse profissional realmente contribua para o 

sucesso do aluno rotulado como “aluno com necessidades especiais”.  Também é 

necessário que tanto a formação inicial quanto a formação em serviço enfoquem 

aspectos do desenvolvimento infantil, na perspectiva de fornecer aos professores 

ferramentas que possibilitem avaliar o aluno no seu processo de construção do 

conhecimento, elaborando intervenções que favoreçam seus avanços. 

A opção da Secretaria de Educação por um continuum de serviços também 

tem contribuído para a acomodação das escolas, pois muitos alunos que teriam 

condições de permanecerem em classes comuns são encaminhados para classe 

integrada ou escola especial. As classes integradas atendem “alunos com 

dificuldades acentuadas de aprendizagem, caracterizadas por poucos avanços em 

diferentes áreas de conhecimento, considerando um período extenso de tempo, e 

em face de investimentos adequados no ensino regular” (SÃO BERNARDO DO 

CAMPO, 2006, p. 36).  

Apoiadas nessa indicação, algumas escolas encaminham para esse serviço 

alunos que teriam condições de freqüentarem classes comuns, muitas vezes pelo 

fato do aluno não estar alfabetizado. Vale ressaltar que estamos em um momento de 

transição e o critério adotado pelas escolas no encaminhamento de alunos para a 

classe integrada ou sala de recursos nem sempre é mesmo, evidenciando o quanto 

as diferentes concepções presentes nas diversas unidades escolares exercem 

grande influencia na decisão sobre o percurso escolar do aluno. 

Outro ponto importante a ser destacado é o papel da alfabetização no 

processo de inclusão escolar. Geralmente são considerados aptos a freqüentarem 

classes comuns os alunos que demonstram interesse pelo mundo letrado e que, 

mesmo que em ritmo diferenciado dos demais, avançam em suas hipóteses sobre a 

construção da escrita. Esse fato denota o quanto garantir o acesso às ferramentas 

da leitura e da escrita ainda é a principal função das escolas regulares. 

Considero os pontos abordados acima como limitações do serviço de apoio 

especializado, pois eles estão impregnados da concepção integracionista. 

Por outro lado, também foi possível encontrar nesta pesquisa possibilidades 

de uma atuação mais voltada para a construção da proposta inclusiva. O fato de a 
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professora ter entre as suas ações, momentos que permitem que ela seja um agente 

da inclusão escolar, podem contribuir, ou não, para que ela realmente atue em prol 

da transformação curricular. Essa contribuição vai depender, e muito, da concepção 

que embasa a prática dessa profissional. 

Nos relatos das professoras que participaram desse estudo, elas demonstram 

que encontram “brechas” no cotidiano que favorecem que elas sejam o disparador 

de reflexões sobre o papel da escola, a origem das necessidades especiais dos 

alunos e a busca por novas práticas pedagógicas. Esse exercício contribui de forma 

significativa para que a escola volte o olhar para si e perceba o papel excludente que 

ela tem exercido historicamente. É a partir dessa reflexão que os agentes escolares 

construirão a cada dia uma escola mais democrática. 

 

Como experiência especificamente humana, a educação é uma forma de 

intervenção no mundo. Intervenção que além do conhecimento dos 

conteúdos bem ou mal ensinados e/ou aprendidos implica tanto o esforço 

de reprodução da ideologia dominante quanto o seu desmascaramento. 

Dialética e contraditória, não poderia ser a educação só uma ou só a outra 

dessas coisas. Nem apenas reprodutora nem apenas desmascaradora da 

ideologia dominante. (FREIRE, 1996, p. 110). 

 

O apoio especializado, da forma como está constituído hoje, pode não 

atender ao ideal de todos os alunos no mesmo espaço escolar, porém, tem 

condições de contribuir para que uma grande parcela da população, nem que seja 

“apenas” daqueles alunos classificados como tendo “acentuada dificuldade de 

aprendizagem”, que ainda hoje é excluída da escola, seja reconhecida e valorizada 

dentro do espaço escolar. 
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ANEXO I QUESTIONÁRIO JUSTIFICADO 

 

Questionário justificado pela pesquisadora a fim de focalizar melhor o 

conteúdo das respostas das professoras que atuam em sala de recursos. 

 

1. Qual a sua formação acadêmica? 
 Todas as professoras que atuam em sala de recursos possuem 

Habilitação em Educação Especial (deficiência mental). Com esta questão 

pretendo identificar se estas professoras procuraram outras formações e, 

neste caso, em qual direção tem assumido a busca por outras formações. 

 

2. Relate sua experiência profissional na Educação. 
Apesar das professoras serem habilitadas em Educação Especial, 

nem todas chegaram a atuar em Escolas Especiais. Com esta questão 

pretendo mapear a trajetória profissional delas, pois tenho como hipótese 

que esta experiência pode influenciar no fazer pedagógico do professor. 

 

3. Atuar como professora de recursos foi uma opção sua? 
Com a escassez de vagas nas escolas especiais, algumas 

professoras podem estar atuando em sala de recursos por falta de opção. 

Acredito que este fator influa diretamente na sua atuação profissional. 

 

4. Em que medida a formação em Educação Especial contribuiu para a sua 
prática como Professora de Recursos? 

Uma das maiores críticas a formação em educação especial é o seu 

foco nas deficiências, abandonando muitas vezes uma formação 

pedagógica. Com esta questão pretende investigar como as professoras 

percebem esta formação. 

 

5. Quais formações você gostaria que a Prefeitura oferecesse aos professores 
de recursos? 

Com esta questão pretendo levantar quais são as necessidades 

formativas sentidas pelas professoras. 
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6. Atualmente você atua em quantas escolas? Quantos alunos são atendidos 
em cada uma? 

7. Quantos alunos são atendidos individualmente? Quantos em agrupamentos? 
Com estas questões pretendo mapear a configuração do atendimento 

dos alunos em sala de recursos.  

 

8. De que maneira você participa da avaliação dos alunos que são 
encaminhados e/ou desligados da sala de recursos? 

Apesar dos documentos oficiais indicarem que as professoras de 

recursos têm papel fundamental da avaliação dos alunos tanto no 

encaminhamento quanto no desligamento dos alunos, suspeito que nem 

sempre esta indicação é seguida. 

 

9. Como você avalia sua prática no atendimento ao aluno? 
10. Como você avalia a itinerância? 

A resposta a estas questões é crucial na avaliação de como as 

professoras de sala de recursos percebem o seu trabalho, foco principal 

desta pesquisa. Parto da hipótese de que a ênfase ao atendimento ao aluno 

está relacionada a integração enquanto a itinerância pode ter um caráter 

mais inclusivo. 

 

11. Como você define a educação inclusiva? 
Investigar como estas professoras compreendem a educação 

inclusiva contribui para identificar se suas concepções estão mais voltadas 

para a integração ou para a inclusão.  

 

12. Em sua opinião, quais as principais dificuldades para a implantação de uma 
cultura inclusiva? 

13. Quais as sua sugestões para a implantação de um sistema inclusivo? 
Com estas questões pretendo investigar a coerência com a resposta 

apresentada na questão 11, pois parto da hipótese que mesmo os que 

consideram a educação inclusiva como uma escola preparada para lidar 

com a diversidade, apontam dificuldades e sugestões para mais voltadas 

para a deficiência, muitas vezes revelando uma expectativa de 

homogeneização.  
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14. O que caracteriza um aluno com NEE? 
Um dos grandes nós da educação inclusiva se encontra na definição 

de quem é o aluno com necessidades educacionais especiais. Apesar da 

literatura e da legislação apontar para necessidades que se apresentam no 

ambiente escolar, as definições geralmente estão atreladas ao diagnóstico 

clínico. 

 

15. Você acredita que todos os alunos atendidos por você deveriam estar 
matriculados no ensino regular. Comente sua resposta. 

Com esta questão pretendo verificar se as concepções das 

professoras se aproximam mais da inclusão total ou de um modelo mais 

flexível. 
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ANEXO II TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 A proposta da inclusão escolar tem feito com que os professores 

habilitados para a educação especial ampliem suas possibilidades de atuação. A 

intenção desta pesquisa é oferecer um olhar para a forma como tem se construído a 

prática dos professores que atuam no ensino fundamental através do atendimento 

de alunos com necessidades educacionais especiais em sala de recursos e através 

da itinerância na rede municipal de São Bernardo do Campo. Este estudo partirá da 

análise de como os docentes percebem o trabalho oferecido por este serviço. Os 

sujeitos desta pesquisa serão professores de sala de recursos envolvidos com o 

processo de inclusão escolar. Estes profissionais serão entrevistados 

individualmente e terão a garantia de que suas identidades serão preservadas. 

 Os professores convidados para serem sujeitos terão acesso a 

esclarecimentos sobre a metodologia e o curso da pesquisa durante todo o seu 

desenrolar e os resultados serão discutidos com eles. O direito a se recusar a 

participar ou retirar o seu consentimento em qualquer fase da pesquisa será 

garantido, sem penalização alguma. 

 

Heloísa de Oliveira Prado Giorgi 

 

Eu, _____________________________________, R.G. 

__________________ declaro que li o conteúdo deste documento e concordo em 

ser um dos sujeitos desta pesquisa. 

 

Local:_________________________________________________________ 

Data:__________________________________________________________ 

Assinatura:_____________________________________________________ 


