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RESUMO 

 

A presente dissertação, intitulada Formação Continuada na Perspectiva Colaborativa 
para Professores que atuam com alunos público-alvo da Educação Especial, é 
resultado de uma pesquisa qualitativa, realizada com o com o objetivo de organizar, 
desenvolver e analisar uma proposta de formação continuada, na perspectiva 
colaborativa, para professores de salas de aula comuns e das Salas de Recursos 
Multifuncionais (SRM), visando identificar as contribuições da formação 
colaborativa para o atendimento e o apoio aos alunos público-alvo da Educação 
Especial/PAEE. Participaram do estudo três professoras das SRM e duas 
professoras das salas comuns da rede municipal de ensino da cidade de 
Itabuna/BA. Os instrumentos para coleta dos dados foram questionário semi-
estruturado; diários de campo; sessões de observação colaborativa; sessões 
reflexivas e avaliação. O estudo foi fundamentado nos trabalhos que discutem e 
orientam a formação e prática do ensino colaborativo, como Zeichner (1993); 
Desgagné (1998); Capellinni (2004), Mendes (2007; 2011); Ibiapina (2008), Rabelo 
(2012); Mendes, Vilaronga e Zerbato (2014); Lago (2014), Valadão (2014). A análise 
dos dados foi realizada de modo descritivo-interpretativo. Os resultados obtidos 
revelaram a existência de trabalhos isolados dos profissionais que trabalham com 
alunos do PAEE e indicaram  a  formação colaborativa como uma importante 
metodologia para o preparo de professores e profissionais que atuam com alunos da 
Educação Especial, capacitando-os coletivamente para a discussão, reflexão e 
tomada de decisão sobre o trabalho didático-pedagógico a ser desenvolvido 
para/com alunos público-alvo da Educação Especial, facilitando a efetivação da 
inclusão no contexto escolar, bem como qualidade da prática pedagógica e o 
processo de escolarização desses alunos. O texto é finalizado com uma proposta de 
formação colaborativa para a rede municipal da cidade de Itabuna, para o PAEE. 
 
 

Palavras-chaves: Atendimento Educacional Especializado. Educação Especial. 
Educação Inclusiva. Formação de Professores.  
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ABSTRACT 

 

The current dissertation, entitled continuing education in the collaborative perspective 

for teachers that work with target public students of special education. is the result of 

a qualitative research carried out with the purpose of organizing, developing and 

analyzing a continuous training proposal, in a collaborative perspective, for teachers 

of common classrooms and multifunctional resource rooms (MRR), in order to 

identify the contributions of the collaborative training for the attendance and the 

support to the target public of special education  students / TPSES. Three MRR 

teachers and two teachers from the common rooms of the municipal teaching 

network of the city of Itabuna / BA participated of  the study. the instruments for data 

collection were semi-structured questionnaire; field journals; collaborative 

observation sessions; reflective sessions and evaluation.the study was based on 

papers that discuss and guide the formation and practice of collaborative teaching, 

such as Zeichner (1993); Desgagné (1998); Capellinni (2004), Mendes (2007; 2011); 

Ibiapina (2008), Rabelo (2012); Mendes, Vilaronga and Zerbato (2014); Lake (2014), 

Valadão (2014). Data analysis was performed in a descriptive-interpretive manner. 

The results obtained revealed the existence of isolated works of the professionals 

who work with students of the TPSES and indicated the collaborative formation as an 

important methodology for the preparation of teachers and professionals who work 

with special education students , enabling them collectively for the discussion, 

reflection and decision-making on the didactic-pedagogical work to be developed for 

the target audience of special education, facilitating the effectiveness of inclusion in 

the school context, as well as the quality of the pedagogical practice and the 

schooling process of these students.The text is finalized with a proposal of 

collaborative formation for the municipal network of the city of Itabuna, for TPSES. 

 

Key-words: Specialized Educational Assistance, Special Education, Inclusive 

Education, Teacher Training. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A paixão pelo trabalho voltado às pessoas com deficiência surgiu em minha 

vida desde a minha primeira infância, onde eu tive o privilégio de conviver e crescer 

com Ricardo Araújo Cardoso, meu primo com síndrome de Down, falecido há seis 

anos. Naquela época, meados da década de 1970, referíamo-nos a ele como o 

nosso primo “retardado” ou “mongolóide”. Alguns anos depois, surgiu um termo mais 

ameno: “excepcional”! E todos da família passaram a se referir a Ricardo como uma 

“criança excepcional”. 

De fato, ele era “excepcional”, pois a sua alegria, energia, encantamento e 

pureza nos sentimentos contagiava a todos a cada dia! Ricardo era a alegria da 

família! Com ele aprendi o amor pelas pessoas com síndrome de Down e passei a 

compreender o porquê que essas pessoas são chamadas de “especiais”. 

Nas escolas, durante o Fundamental I e II (na época chamados de primário e 

ginásio), também convivi por muitos anos com duas colegas que tinham deficiência 

física. Ambas, usavam próteses nas pernas e apresentavam dificuldades para 

caminhar e para as atividades durante as aulas de educação física. Alguns meninos 

da classe se referiam à essas próteses como os “ferros das pernas”. Não sei por 

qual motivo, mas desde aquela época eu já possuía uma sensibilidade e carinho por 

essas colegas e, sempre que possível, estava junto a elas, disponível para ajudar. 

Lembro-me que nas aulas de educação física, alguns colegas não as queriam nos 

grupos, porque elas eram “muito lentas para correr”!  

Neste período, eu já tinha consciência de que elas sofriam com essa 

discriminação. Mas foram crianças fortes e guerreiras e tiveram todo o apoio de suas 

famílias, o que fez com que se tornassem hoje, profissionais de sucesso! 

Próximo de concluir o Ensino Fundamental II, minha irmã cursava o 2º Ano do 

Magistério e eu ficava apaixonada quando observava ela preparar aulas, cartazes, 

dinâmicas... E assim, surgiu a minha paixão pela Educação! Decidi fazer o 

Magistério também e hoje tenho a certeza de que a minha escolha foi acertada, pois, 

ao final do curso do Magistério, eu já estava decidida a cursar Pedagogia. Eu não 

“me via” em outro curso porque já afirmava que “educação é a minha paixão”. 

No Curso de Pedagogia a minha paixão pela educação crescia ainda mais. 

Porém, durante esta formação acadêmica, eu não tive acesso a estudos e 

discussões sobre a educação especial e inclusiva, uma vez que o currículo do curso 
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de Pedagogia encontrava-se em processo de atualizações.  Depois de graduada, 

tive a oportunidade de trabalhar em um Hospital de Olhos, conheci alguns 

procedimentos de Reabilitação Visual para pessoas cegas e/ou com baixa visão, o 

que despertou em mim o interesse e a motivação nesta área. 

Após aprovação em concurso público na rede municipal de ensino, em 2002, 

busquei cursos de extensão e qualificação em Salvador/BA, no Centro de Apoio 

Pedagógico para o Deficiente Visual – CAP e no Instituto de Cegos da Bahia – ICB, 

uma vez que em nosso município não tínhamos a oferta dos mesmos. Iniciei o 

trabalho de Atendimento Educacional Especializado (AEE) para alunos com 

deficiência visual em Salas de Apoio, mas, durante a realização deste trabalho, 

percebemos a necessidade de promovermos cursos de formação continuada para 

os professores destes alunos público-alvo da Educação Especial (PAEE), os quais 

afirmavam estar angustiados por não saberem trabalhar na sala de aula comum com 

estes atores sociais. Posteriormente, a Coordenação da Educação Especial do 

município implantou as formações continuadas em Deficiência Visual, Auditiva e 

Intelectual.  

A minha experiência enquanto professora formadora para a educação 

inclusiva, bem como no âmbito de assessoria técnica a professores que possuíam 

alunos público-alvo da Educação Especial/PAEE, me permitiu observar que a 

grande maioria dos professores que possui alunos com alguma deficiência, 

apresentam dificuldades para atuar com os mesmos em suas salas de aula, de 

modo a atender às peculiaridades individuais apresentadas pelos mesmos.  

A justificativa, na maioria dos casos, era a de que “não estavam preparados” 

e que “sozinhos não dariam conta” de atender às demandas existentes devido às 

necessidades diferenciadas dos alunos. De fato, reconheço hoje a importância deste 

“preparo”, pois, essa experiência enquanto professora formadora da Educação 

Especial, me possibilitou observar que partir do momento que o professor da sala 

comum tem a oportunidade de ter acesso às informações e formações, eles passam 

a “olhar” o aluno público-alvo da Educação Especial – PAEE, de forma mais 

“especial” e carinhosa, comprometendo-se assim a ajudá-los. 

O encontro entre os estudos teóricos sobre o ensino colaborativo e as 

experiências práticas em educação inclusiva, me motivou na oportunidade do 

Mestrado Profissional em Educação, a apresentar como estudo desse trabalho, uma 

proposta de formação continuada de professores na perspectiva colaborativa, que 
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possa se constituir como um elemento que subsidie as práticas pedagógicas dos 

professores que atuam diretamente com alunos PAEE. 

Em 2014, ao participar do Congresso Brasileiro de Educação Especial na 

Universidade Federal de São Carlos – UFSCar, eu tive a oportunidade de conhecer 

a proposta do Coensino ou Ensino Colaborativo e imediatamente eu me apaixonei 

pela proposta, considerando ser a “luz no fim do túnel” que eu tanto buscava para o 

trabalho dos professores que atuam com alunos PAEE, pois o mesmo propõem um 

trabalho de parcerias entre o professor da classe comum e o professor especializado 

que atua nas Salas de Recursos Multifuncionais - SRM. 

Decidi, com o apoio total de minha Professora Orientadora Rosenaide Ramos, 

mudar todo o meu projeto de pesquisa para estudar esta nova proposta. 

Inicialmente, realizaria pesquisa que envolvesse o trabalho dos professores da sala 

comum com alunos com síndrome de Down. Porém, com alguns contratempos no 

local proposto para a pesquisa (escolas da Rede Municipal de Itabuna/BA), eu e a 

Profª Rosenaide Ramos decidimos realizar um trabalho de Formação Continuada 

para professores das classes comuns e das SRM, através da proposta de formação 

na perspectiva colaborativa.  

Durante os últimos dezoito meses, debrucei-me a estudar sobre o ensino 

colaborativo, com a ajuda de minha orientadora, de três amigas que conheci na 

UFSCar e da Profª Danúsia Lago (Banca Examinadora em minha qualificação e 

defesa da Dissertação), as quais me enviaram artigos, textos e me emprestaram 

livros para que eu pudesse ter um maior aprofundamento nesta temática ainda muita 

nova e desconhecida para mim e para os professores da Rede Municipal, a qual 

faço parte.  

No decorrer da pesquisa, durante os encontros de formação continuada, das 

observações colaborativas e sessões reflexivas, eu percebia o quanto ainda temos 

por fazer, para contribuir com o trabalho dos professores que atuam com alunos 

PAEE. Percebia o quanto o trabalho de inclusão escolar ainda precisa melhorar em 

nossa rede, a fim de garantir o acesso à aprendizagem destes alunos! 

E esta caminhada nos estudos e pesquisa sobre a formação continuada na 

perspectiva colaborativa só está iniciando. Brevemente estarei de volta ao meu 

trabalho, apresentando esta proposta de formação aos gestores da educação 

municipal, a fim de contribuir com um trabalho de parceria entre os professores das 

salas comum e das SRM. 
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O Mestrado Profissional em Educação oportunizou-me vivenciar esta 

experiência tão nova e tão relevante para minha atuação profissional, pois, pude 

debruçar-me nesta temática ainda pouco conhecida em nossa região, mas que eu 

vislumbro como uma oportunidade de melhorarmos a qualidade do trabalho dos 

professores que possuem alunos PAEE, garantindo assim, uma inclusão escolar 

eficaz, que promova e garanta o direito a escolarização destes alunos.  
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INTRODUÇÃO  

 

No Brasil, somente a partir da década de 80, com a promulgação da 

Constituição Federal (1988), as autoridades passaram a formular e direcionar 

políticas públicas voltadas para atender às diversas necessidades das pessoas com 

deficiência. Neste período, no campo da educação, as escolas passaram da fase da 

integração para a fase da inclusão escolar. Se antes os alunos público-alvo da 

Educação Especial/PAEE, eram integrados em classes especiais, agora passaram a 

ter o direito de acesso à educação realizada em salas comuns e ao Atendimento 

Educacional Especializado/AEE (BRASIL, 1988).  

Nesse contexto, o Governo Federal inicia a materialização das políticas 

públicas inclusivas através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

9.394/96, de modo que a década de 90 é considerada um marco histórico no âmbito 

da educação inclusiva. As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica/2001, em seu artigo 2° orientam que os sistemas de ensino devem 

matricular todos os alunos e as escolas devem organizar o atendimento aos alunos 

PAEE, de acordo às suas especificidades, assegurando-lhes todas as condições 

necessárias para uma educação de qualidade. (BRASIL, 1996; 2001, p.1).  

Porém, o acesso à matrícula e permanência não são suficientes para garantir 

a aprendizagem e escolarização dos alunos PAEE. As escolas devem promover 

articulações internas, sensibilizando todos a participarem do processo de inclusão 

escolar; devem rever conceitos de ensino-aprendizagem, reavaliando 

periodicamente o projeto curricular, identificando as adequações possíveis e criando 

condições favoráveis de acessibilidade curricular para todos; devem eliminar 

barreiras arquitetônicas, atitudinais e metodológicas; precisam equipar-se de 

recursos materiais adequados que possam ser utilizados com todos os alunos e 

implementar serviços de formação continuada para todos os professores, em 

parceria com os sistemas de ensino. (CARVALHO, 2008). 

Desde 2007, a legislação brasileira prevê os serviços de Atendimento 

Educacional Especializado/AEE, para os alunos PAEE, implantando o Programa das 

Salas de Recursos Multifuncionais (SRM). Porém, as atividades realizadas nestas 

salas nem sempre são suficientes para garantir a aprendizagem dos alunos, uma 

vez que estes só frequentam esses ambientes uma ou duas vezes por semana, em 

um tempo de, no máximo, uma hora. Nesse espaço de tempo, os alunos são 
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expostos a atividades individualizadas de Língua Brasileira de Sinais (para as 

pessoas com deficiência auditiva), Braille, Soroban e Orientação e Mobilidades (para 

as pessoas com deficiência visual), estimulação e intervenção precoce (para o 

desenvolvimento cognitivo, sensório motor e sócio afetivo), atividades de vida 

autônoma e social e tecnologias assistivas, não sendo este trabalho, substitutivo à 

escolarização. (ALVES, 2006)  

Visando um melhor atendimento e acompanhamento aos alunos e 

professores da sala comum, surge a proposta do trabalho em colaboração, 

denominado de coensino ou ensino colaborativo, ainda pouco conhecida e realizada 

no campo da educação brasileira. Esta proposta de ensino é defendida por Mendes, 

Vilaronga e Zerbato (2014) como um modelo de prestação de serviços de apoio ao 

professor da sala comum, realizado por um profissional especializado, para juntos, 

planejarem e avaliarem as atividades desenvolvidas para os alunos, inclusive os que 

são PAEE.  

Para garantir a aprendizagem e escolarização dos alunos, além do acesso ao 

AEE, faz-se necessário um trabalho colaborativo na sala comum entre o professor e 

um profissional devidamente qualificado, para que juntos, possam compartilhar os 

seus conhecimentos, definir o planejamento, as avaliações e as estratégias 

pedagógicas que possam ser adaptadas às necessidades dos alunos PAEE. Torna-

se relevante, também, um trabalho contínuo de formação de professores na 

perspectiva de parcerias colaborativas. 

Alguns estudos como os de Capelline (2004), Mendes (2006a), Machado e 

Almeida (2010), Assis, mendes e Almeida (2011), Rabello (2012) e Valadão (2014), 

buscaram pesquisar as possibilidades e limites da formação continuada de 

professores por meio da proposta do ensino colaborativo e de parcerias entre os 

professores da sala comum e SRM. Os resultados desses estudos indicam que essa 

parceria colaborativa proporciona muitas oportunidades para o trabalho dos 

professores e para a aprendizagem e escolarização dos alunos PAEE.  

Pesquisas realizadas revelam que os professores das salas comum relatam 

se sentirem mais seguros com o apoio e colaboração de um professor 

especializado. Eles aprendem a refletir, analisar, avaliar e planejar suas práticas 

pedagógicas de forma coletiva, visando favorecer a aprendizagem dos alunos PAEE 

(CAPELLINI, 2004; FONSECA, 2008; RIBEIRO, LAGO E SÁS, 2010; ASSIS, 
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MENDES E ALMEIDA, 2011; RABELO, 2012; MENDES, VILARONGA E ZERBATO, 

2014).   

  Nesse sentido, levantamos os seguintes questionamentos: - Como a 

formação continuada na perspectiva colaborativa pode contribuir com o trabalho dos 

professores das classes comuns e SRM que possuem alunos público alvo da 

educação especial/PAEE?  - Como a formação colaborativa contribui para a reflexão 

crítica e mudanças nas práticas pedagógicas desses profissionais?  

  O objetivo geral do presente estudo é desenvolver e analisar uma proposta de 

formação continuada na perspectiva colaborativa para professores de salas de aula 

comum e salas de recursos multifuncionais que atuam com alunos público-alvo da 

educação especial.  

  Como objetivos específicos, destacamos:  

 Elaborar e implementar uma proposta de formação continuada para 

professores que atuam com alunos PAEE, baseada na colaboração entre o 

professor da sala comum e o professor da SRM.    

 Analisar se a formação continuada na perspectiva colaborativa contribui para 

uma prática reflexiva dos professores das salas comuns e SRM. 

 Propor à Secretaria Municipal de Educação de Itabuna/BA, cursos de 

Formação Continuada de Professores na perspectiva do Ensino Colaborativo, 

conforme prerrogativa do Programa do Mestrado Profissional em Educação, 

de que o aluno apresente uma proposta de trabalho ao retornar à Rede.  

 

   Este estudo está organizado em cinco capítulos. O primeiro capítulo 

apresenta o histórico da educação especial no Brasil e as políticas públicas vigentes. 

Apresenta o histórico da educação especial no município de Itabuna/BA e os 

serviços prestados atualmente para os alunos PAEE. Discute sobre a educação 

especial na perspectiva inclusiva, bem como sobre o Atendimento Educacional 

Especializado/AEE e as Salas de Recursos Multifuncionais/SRM. 

O segundo capítulo contextualiza sobre a formação de professores para a 

educação especial e inclusiva, desde a sua implantação no Brasil até os dias atuais, 

onde discute sobre a formação continuada na perspectiva colaborativa. 

O terceiro capítulo apresenta o percurso metodológico que orientou o estudo, 

o contexto de realização, colaboradores, instrumentos utilizados para a coleta de 
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dados, o perfil pessoal e profissional dos participantes do estudo e os procedimentos 

e etapas realizados. 

O quarto capítulo realiza análises dos dados coletados bem como apresenta e 

resultados e discussões das contribuições da proposta de formação colaborativa às 

práticas pedagógicas e reflexões dos professores das salas comuns e SRM, 

apresentando as considerações finais.  

Dos estudos realizados, pode-se afirmar que a formação de professores na 

perspectiva colaborativa se constitui um caminho eficaz para o trabalho colaborativo 

e de parceria entre os professores das SRM e das salas comum, contribuindo para o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas eficazes que permitam atender a 

diversidade de alunos, principalmente os que são PAEE. 
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CAPÍTULO I 

 

1. A EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL E AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

VIGENTES            

 

Nota-se, na contemporaneidade, um discurso em favor da Educação Especial 

e Inclusiva e das políticas públicas que a assegurem. Apesar disso, ainda há muito 

que ser feito no Brasil para que uma educação de qualidade para todos seja uma 

realidade.  Assim sendo, neste capítulo, far-se-á uma explanação sucinta da visão 

histórica acerca da Educação Especial no Brasil até os dias atuais.   

O direito à educação das pessoas PAEE fortaleceu-se no Brasil a partir da 

última década do século XX. Contudo, desde o século XIX, observa-se a criação das 

primeiras instituições voltadas para o atendimento de pessoas PAEE. Em 1854, no 

Rio de Janeiro, foi fundado o Imperial Instituto dos Meninos Cegos (atual Instituto 

Benjamim Constant). Em 1857, foi criado o Imperial Instituto dos Surdos-Mudos, 

também no Rio de Janeiro (atual Instituto Nacional da Educação de Surdos – INES).  

Como naquele período não existiam quaisquer leis e/ou diretrizes direcionadas para 

atender às necessidades de pessoas com deficiências, a criação dessas instituições 

constituía ações isoladas (JANNUZZI, 2004; KASSAR, 2013).   

Anterior a este período, há registros de instituições privadas como a 

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, em 1600 que tinham a 

finalidade de atender pessoas PAEE. Em 1874, em Salvador/BA, foi criado o 

Hospital Juliano Moreira para atendimento a pessoas com deficiência intelectual. Em 

1883, dois colégios privados, um em Recife e outro em Niterói, iniciaram 

atendimentos no ensino regular de alunos com deficiência auditiva e visual 

(JANNUZZI, 2004; KASSAR, 2013).   

Os primeiros atendimentos em escolas públicas foram no Rio de Janeiro, em 

1887, para pessoas com deficiência intelectual, deficiência física e visual e, em 

Manaus (1892,) para pessoas com deficiência intelectual e auditiva (JANNUZZI, 

2004; KASSAR, 2013).   

Apesar dos registros destas instituições, no final do século XIX, observou-se a 

preferência para a criação de instituições especializadas, principalmente porque as 

autoridades não acreditavam na escolarização das pessoas com deficiências 

graves. Em 1933, o estado de São Paulo publicou o Decreto 5.884 de 21 de 
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abril/1933, enfatizando a preferência por essas instituições; quando isso não fosse 

possível, o melhor caminho seria a criação de classes especiais:  

 

Parte VII – Da educação especializada 
Art. 824 – Dos tipos de escolas especializadas: 
a. Escolas para débeis físicos 
b. Escolas para débeis mentais 
c. Escolas de segregação para doentes contagiosos 
d. Escolas anexas aos hospitais 
e. Colônias escolares 
f. Escolas para cegos 
g. Escolas para surdos-mudos 
h. Escolas ortofônicas 
i. Escolas de educação emendativa dos deliquentes. 
Onde não for possível a instalação de escolas especializadas 
autônomas [...] serão organizadas classes para esses fins especiais 
nos grupos escolares. (Decreto 5.884 de 21 de abril de 1933. Revista 
de Educação, vol. II, 1933 – (KASSAR, 2013, p.41). 
 

 

As classes especiais foram criadas com a justificativa de separar os alunos 

“normais” dos “anormais”, organizando, assim, as salas homogêneas.  O Instituto 

Pestalozzi, em Canoas/RS, foi a primeira instituição particular especializada no 

atendimento às crianças com deficiências. O movimento Pestalozziano, no Brasil, foi 

iniciado em 1925, seguindo o modelo da pedagogia do suíço Johan Heinrich 

Pestalozzi. O objetivo do trabalho era atender as crianças que não conseguiam 

avançar no ensino regular (JANNUZZI, 2004, MAZZOTTA, 2005). 

Conforme Jannuzzi (2004) e Kassar (2013), em 1954 foi fundada, no Rio de 

Janeiro, a primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE. Em 

1971, a Lei 5.692/71 referiu-se à educação especial em seu artigo 9º, caracterizando 

os alunos PAEE como aqueles “[...] que apresentam deficiências físicas ou mentais, 

os que se encontrem em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e 

os superdotados” (BRASIL, 1971). 

Em 1973, o Ministério da Educação criou o Centro Nacional de Educação 

Especial – CENESP para regular, disseminar, fomentar e acompanhar a Educação 

Especial no Brasil. Em 1985, foi criada a Coordenadoria Nacional para Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência – CORDE. Posteriormente, foi criada a Secretaria 

de Educação Especial do MEC, sendo, em 2011, incorporada à Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão – SECADI (KASSAR, 

2013). 
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Em 1988, o Brasil passa a ter uma nova Constituição Federal que, em seu 

Art. 1º, elegeu a cidadania e a dignidade humana como fundamentos da República e 

a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou 

quaisquer outras formas de discriminação (Art. 3º). A Constituição garante também o 

direito à educação e ao acesso à escola, visando o pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho 

(Art. 205). Elegeu também como um dos princípios para o ensino, a igualdade de 

condições de acesso e permanência na escola (Art. 206), (BRASIL, 1988). 

O Decreto nº 3.298, que regulamenta a Lei 7.853/89, dispõe sobre a Política 

Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, definindo a 

educação especial como uma modalidade transversal a todos os níveis e 

modalidades de ensino, enfatizando a atuação complementar da educação especial 

ao ensino regular (BRASIL, 1989). 

Em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA – Lei nº 8.069/90, 

estabeleceu que os “portadores de deficiências1 teriam direito ao atendimento 

educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino”.  

Referindo-se ao ECA, Mazzotta (2005, p.82) afirma que: 

 

No que se refere à criança e ao adolescente portadores de 
deficiência, essa legislação significa um importante caminho para o 
exercício de direitos até então presentes em “declarações” genéricas 
e abstratas, mas muito poucas vezes praticados, por falta de 
mecanismos eficazes. 

 

Em 1994, a Conferência Mundial sobre as Necessidades Educativas 

Especiais, em Salamanca/Espanha, elaborou a Declaração de Salamanca, que 

reafirmou o direito à educação de todos os indivíduos conforme propõe a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. Esta Declaração tem como princípio a ideia de que  

 

[...] as escolas devem acolher todas as crianças, independentemente 
de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, 
linguísticas ou outras. Devem acolher crianças com deficiências e 
crianças com superdotação; crianças de rua e que trabalham; 
crianças de populações distantes ou nômades; crianças pertencentes 
a minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de outros 
grupos ou zonas, desfavorecidas ou marginalizadas (BRASIL, 1994, 
3, p. 18). 

                                                           
1 O Termo „portadores de deficiências‟ encontra-se neste texto fidedigno ao documento original. 
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No contexto da Linha de Ação desta Declaração, o termo “necessidades 

educacionais especiais” refere-se às pessoas cujas necessidades decorrem de sua 

capacidade ou dificuldade na aprendizagem, incluindo aquelas que possuem 

comprometimentos severos, de modo que as escolas que atendem a essas pessoas 

precisam buscar estratégias para educar a todos com êxito. Esta Declaração parte 

do princípio de que: 

  

Todas as diferenças humanas são normais e de que o ensino deve, 
portanto, ajustar-se às necessidades de cada criança, em vez de 
cada criança se adaptar aos supostos princípios quanto ao ritmo e à 
natureza do processo educativo (BRASIL, 1994, 4, p. 19). 

 

Atualmente, a educação brasileira está definida e fundamentada na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9394/96, que em seu Art. 58, afirma 

que Educação Especial “é a modalidade de educação escolar oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino para educandos portadores de 

necessidades educacionais especiais”2.  

Ainda no tocante à educação especial, esta Lei determina em seu Art. 59 que: 

 

Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 
necessidades especiais: 
1. Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 
específicos, para atender às suas necessidades; 2. Terminalidade 
específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para 
a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, 
e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para 
os superdotados; 3. Professores com especialização adequada em 
nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como 
professores do ensino regular capacitados para a integração desses 
educandos nas classes comuns (BRASIL, 1996). 

 

O governo federal vem tentando organizar os sistemas de ensino de forma 

que contemple e atenda a diversidade dos alunos nas salas comuns, principalmente 

os que são PAEE, quer sejam com deficiências física, motora ou sensorial, ou que 

apresentem dificuldades e/ou transtornos de aprendizagem. Essa diversidade na 

sala de aula tem sido um grande desafio na educação de nosso país, pois as 

                                                           
2 O Termo „portadores de necessidades educacionais especiais‟ encontra-se neste texto fidedigno ao 

documento original. 
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escolas ainda possuem muitas barreiras que impedem a aprendizagem, 

escolarização e acessibilidade dos alunos PAEE.  

Cabe à escola adequar-se e transformar-se para atender a diversidade e 

necessidades individuais de cada aluno, auxiliando e garantindo uma aprendizagem 

eficaz para todos, evitando assim, a evasão e/ou repetências dos mesmos, 

principalmente os alunos PAEE, respeitando desta forma, a dignidade de todos os 

seres humanos. 

Os profissionais da escola devem centrar-se nas habilidades e 

potencialidades de cada aluno e não nas suas prováveis incapacidades ou 

limitações. Faz-se necessário a participação e o apoio de todos os membros da 

escola (gestores, professores e funcionários), bem como da comunidade no geral 

(pais, famílias e voluntários). 

O compromisso com os alunos PAEE ganhou força com a promulgação da 

Resolução CNE/CEB nº 2/2001, que instituiu as Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica, cujo propósito é assegurar a matrícula e o 

atendimento a estes alunos desde as creches e pré-escolas. O Art. 2 dispõe que “os 

sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas 

organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais 

especiais”3 (BRASIL, 2001, p. 01).  

Esta Resolução considera alunos PAEE, aqueles que durante o processo 

educacional apresentarem: dificuldades acentuadas de aprendizagem, quer 

vinculadas a uma causa orgânica ou relacionadas a condições, disfunções, 

limitações ou deficiências; dificuldades de comunicação; altas 

habilidades/superdotação. Este documento prevê também que os professores das 

classes comuns e da educação especial sejam capacitados e especializados para 

atender às necessidades dos alunos. O Art. 8º, cap. IV, prevê:  

 

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; 

                                                           
3
 O Termo „educandos com necessidades educacionais especiais‟ encontra-se neste texto fidedigno 

ao documento original. 
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d) Disponibilização de outros apoios necessários à aprendizagem, 
à locomoção e à comunicação (BRASIL, 2001, p. 02).  
 

Observamos que estas Diretrizes já sugerem o trabalho de parceria 

colaborativa entre professores das classes comuns e da educação especial. 

A Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (2008) define quem são os alunos público-alvo da educação especial:  

 

I. Estudantes com deficiências – os que possuem impedimentos de longo 

prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial. 

II. Estudantes com Transtorno Global do Desenvolvimento – os que 

apresentam quadro de alteração no desenvolvimento neuropsicomotor, 

comprometimentos nas relações sociais e na comunicação. Ex: 

Autismo, Síndrome de Asperger, entre outras. 

III. Estudantes com altas habilidades ou superdotação – aqueles que 

apresentam potencial elevado nas áreas do conhecimento humano: 

intelectual, acadêmico, liderança, psicomotora, artes e criatividade 

(BRASIL, 2008, p. 11). 

 

Esta Política tem como objetivo, orientar a organização dos sistemas de 

ensino para promover o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos PAEE. 

(BRASIL, 2008). Trata, em seu capítulo VI, sobre o Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), afirmando que este serviço tem a função de “identificar, 

elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as 

barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades 

específicas”. Neste documento, o AEE é referido como complementar e/ou 

suplementar ao desenvolvimento dos alunos PAEE, visando sua autonomia e 

independência dentro e fora da escola (BRASIL, 2008). 

A Lei nº 13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

orienta que o poder público deve assegurar, acompanhar e avaliar os sistemas 

educacionais de ensino no tocante ao: acesso, permanência e aprendizagem do 

aluno PAEE; acessibilidade; pesquisas para o desenvolvimento de novos métodos, 

práticas pedagógicas e recursos tecnológicos; programas de formação continuada 

de professores, oferta do ensino de LIBRAS e do Sistema Braille, entre outros 

(BRASIL, 2015). 
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Reconhecemos que no Brasil as políticas públicas voltadas para às pessoas 

com deficiência tem tido muitos avanços nos últimos anos, principalmente em 

relação a garantia do acesso à escola comum. Porém, faz-se necessário que esta 

escola se adeque e promova mudanças estruturais, pedagógicas e atitudinais para 

que garanta não somente o acesso dos alunos PAEE, mas a sua permanência e 

aprendizagem. É necessário também que sejam desenvolvidas ações mais pontuais 

e eficazes para a formação continuada de todos os envolvidos na comunidade 

escolar (professores, funcionários, gestores e famílias). 

 

 

1.1 A educação especial no município de Itabuna/BA: contexto da pesquisa  

 

 A primeira Instituição para atendimento aos alunos PAEE em Itabuna/BA foi a 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, fundada neste município 

em 05/09/1974, funcionando inicialmente com serviços ambulatoriais, da saúde. Em 

08/05/1978 foi inaugurada a Escola da APAE e seu primeiro serviço na área 

educacional foi a criação da Classe Especial para alunos surdos. Em 1993, essa 

classe foi transferida para o Colégio CISO e posteriormente para o Colégio Estadual 

Amélia Amado, pois a caracterização dos serviços da APAE era destinados para 

alunos com deficiência intelectual e múltiplas.  

Em 1994, foi inaugurada no Colégio CIOMF, outra Classe Especial para 

atendimento a alunos surdos. A partir de 1999 a Classe Especial deixou de existir, 

sendo implantadas neste mesmo Colégio as Salas de Apoio para atendimento a 

alunos com deficiência intelectual, auditiva e visual, cujos alunos eram incluídos nas 

salas regulares e no contra turno frequentavam as Sala de Apoio. Durante alguns 

anos a APAE funcionou como Escola Especial, mas há alguns anos ela passou a ser 

um Centro de AEE.  

Atualmente a APAE atende a 285 alunos PAEE de Itabuna e cidades 

circunvizinhas, da faixa etária entre 0 (zero) a 48 anos. Oferece serviços nas áreas 

de Pedagogia, Psicologia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Serviço Social, Educação 

Física, Capoeira, Dança, Oficina de Arte, Inclusão Digital, Preparação para o 

Trabalho, Oficina de Reciclagem e Encadernação. A Entidade mantém convênio 
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com o Centro de Integração Empresa e Escola - CIEE, para inserção no mercado de 

trabalho de alunos PAEE, onde temos mais de 25 alunos inseridos neste programa.4  

O Núcleo de Informação, Estudo e Pesquisa Aprendendo Down foi fundado 

em 2000 na cidade de Itabuna/BA, inserido no Programa de Formação Continuada 

da Universidade Estadual de Santa Cruz/UESC, criado inicialmente como um 

Projeto de Extensão, aprovado posteriormente como um Programa. Atualmente 

possui mais de 250 pessoas com Síndrome de Down cadastradas. Este Núcleo atua 

na capacitação, promovendo cursos, palestras, jornadas e congressos. É filiado à 

Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down.5  

Em 2002, a Prefeitura Municipal de Itabuna criou o Centro de Reabilitação e 

Desenvolvimento Humano – CREADH, em parceria com as Secretarias de Saúde, 

Educação e Desenvolvimento Social. Este Centro foi o primeiro a realizar 

reabilitação de pessoas com deficiência na cidade, com serviços nas áreas de 

Pedagogia, Psicologia, Neurologia, Fisiatria, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Serviço 

Social, Enfermagem e Terapia Ocupacional. Neste mesmo ano, foi implantado na 

Secretaria Municipal de Educação, a Coordenação de Educação Especial e iniciado 

a inclusão de alunos PAEE nas escolas regulares da rede municipal, os quais 

recebiam atendimentos pedagógicos de Salas de Apoio no CREADH, contando com 

uma equipe de 05 profissionais inicialmente.6  

Em 18 de abril de 2005, a Associação de Pais e Portadores das Síndromes 

Deficitárias Neurológicas – APOSDEN, atualmente sob a Lei Municipal 2070 

18/2008, criou o Núcleo Cuidar, para o atendimento à pessoas com as Síndromes: 

Arnold Chiari,  Autismo, Duchenne, Hidrocefalia,  Microcefalia, Mielomenigocele, 

Paralisia Cerebral e Mucopolissacaridose San Filippo.  Atualmente este Núcleo 

promove apoio e assistência para 137 famílias, oferecendo: Aulas de Dança, 

Artesanato, Música, Fisioterapia, Nutrição, Atendimentos Médicos e Psicologia.7  

Em 03 de julho de 2006, foi inaugurado o Centro Psicopedagógico da 

Educação Inclusiva – CEPEI, sob o Decreto 7.559/2006. Este Centro é de 

                                                           
4
 Os dados apresentados referentes à APAE foram coletados a partir de contato pessoalmente com a 

responsável pela Instituição. Não há informações sobre o nº do Decreto de Criação. 
5
 Os dados apresentados referentes ao Núcleo Aprendendo Down foram coletados a partir de contato 

pessoalmente com a responsável pela Instituição. 
6
 Os dados apresentados referentes ao CREADH foram coletados a partir de contato pessoalmente 

com a responsável pela Instituição. A mesma afirmou não saber qual o Decreto de sua Criação.  
7
 Os dados apresentados referentes ao Núcleo Cuidar foram coletados a partir de contato 

pessoalmente com a responsável.  

http://www.nucleocuidar.org.br/index_arquivos/Page325.htm
http://www.nucleocuidar.org.br/index_arquivos/Page494.htm
http://www.nucleocuidar.org.br/index_arquivos/Page456.htm
http://www.nucleocuidar.org.br/index_arquivos/Page692.htm
http://www.nucleocuidar.org.br/index_arquivos/Page722.htm
http://www.nucleocuidar.org.br/index_arquivos/Page370.htm
http://www.nucleocuidar.org.br/index_arquivos/Page394.htm
http://www.nucleocuidar.org.br/index_arquivos/Page757.htm
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responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, destinado a atender os 

alunos PAEE desta rede, atuando no Atendimento Educacional Especializado nas 

áreas da Deficiência Intelectual, Visual, Auditiva, Transtorno do Espectro Autista, 

Dificuldades de Aprendizagem, Psicomotricidade, Dança, Artes, Psicologia, 

Avaliação Psicopedagógica e Fonoaudiologia. Além de atendimentos aos alunos 

PAEE, este Centro realiza atendimento psicoterapêutico e de orientação aos 

familiares. É responsável também pela formação de professores em Educação 

Especial e Inclusiva. Com 12 salas, este Centro tem capacidade para atender 500 

alunos/ano (PME: 2015, p. 84).  

Em 05 de agosto de 2010, foi inaugurado o Centro de Apoio Pedagógico 

Grapiúna - CAP Grapiúna, sob a Portaria de Transformação nº 2.492/2011 – DO 

30/03/2011, pertencente a Rede Estadual de Ensino da Bahia. Com 18 salas e 13 

profissionais atualmente, o CAP Grapiúna tem capacidade para atender a 300 

estudantes nas salas de atendimento pedagógico, psicopedagógico, alfabetização 

bilíngue, produção em Braille, informática, educação física e realização de oficinas 

de música e arte. Além de dar suporte no aprendizado dos alunos PAEE, o centro 

realiza apoio e orientação aos familiares e promove formação continuada de 

professores. Este Centro atende aos alunos da Rede Estadual de Ensino de Itabuna 

e cidades da Região Sul da Bahia.8  

Em 2011, foram iniciadas a implantação das Salas de Recursos 

Multifuncionais – SRM, nas escolas da rede municipal. A cidade de Itabuna foi 

contemplada com 38 SRM, porém entre o período 2011/2012, apenas 09 salas 

funcionaram efetivamente. Em 2013, mais 15 salas foram implantadas, elevando 

assim para um total de 27 salas atualmente, com 37 profissionais atuando.9  

A Fundação Regina Cunha - FURC, inaugurou em 2013, o Centro de 

Reabilitação Visual BRILHAR, que oferece atualmente uma média de 200 

atendimentos por mês para pessoas com deficiência visual. Desenvolve ações 

educativas, palestras na rede escolar pública, capacitação e certificação 

profissionais da saúde e professores. Temas prioritários são: a redução da cegueira 

evitável, a equidade do acesso à saúde ocular e a defesa dos direitos das pessoas 

com deficiência visual. Oferece serviços de assistência, prevenção, recuperação, 

                                                           
8
 Dados obtidos através de http://capgrapiuna.blogspot.com.br/2010/08/centro-de-apoio-pedagogico-

grapiuna.html e por meio de contatos com a Direção do referido Centro. 
9
 Dados extraídos pela própria pesquisadora na SEC Municipal, enquanto Assessora da Educação 

Inclusiva, em 2013/2014.  
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habilitação e reabilitação visual, ao lado de eventos científicos, treinamentos, cursos 

e campanhas informativas.10  

A inclusão escolar dos alunos PAEE no município de Itabuna/BA vem 

crescendo a cada ano e isto tem mobilizado as Secretarias Municipal e Estadual de 

Educação, bem como as escolas privadas, a diversificar ações e ampliar a oferta do 

AEE, bem como investir na formação continuada de professores e no suporte 

pedagógico às Unidades Escolares, para garantir o direito do acesso e da 

permanência de todos os alunos matriculados. 

No Quadro 1, apresentamos o número de alunos PAEE matriculados nas 

escolas da Educação Básica de Itabuna/BA, em 2015: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Dados fornecidos pela Diretora Executiva desta Fundação.  
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Quadro 1: Quantidade de alunos PAEE matriculados na Educação Básica de 

Itabuna/BA – Ano: 2015. 

DEFICIÊNCIA REDE DE ENSINO 

MUNICIPAL¹ 

REDE DE ENSINO 

ESTADUAL² 

REDE DE ENSINO 

PRIVADO³ 

BAIXA VISÃO 15 33 61 

CEGUEIRA 04 17  

DEFICIÊNCIA 

FÍSICA 13 

16 03 

DEFICIÊNCIA 

AUDITIVA  12 

27 08 

SURDEZ   12  

TRANSTORNO 

DESINTEGRATIVO 

DA INFÂNCIA 04 

  

DEFICIÊNCIA 

MÚLTIPLA 16 

04 05 

AUTISMO (TEA) 20 02 33 

ALTAS 

HABILIDADES 01 

01 04 

SÍNDROME DE 

ASPERG  

 05 

SÍNDROME DE 

RETT  

01  

DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL 461 

399 46 

TOTAL:               546 512 165 

Fontes: 
¹ Censo Escolar 2015 – Itabuna/BA 
² CAP/Grapiúna 2015 
³ Censo Escolar 2015 – Itabuna/BA 

 

Pelos dados supracitados, observa-se que a Rede Estadual de Ensino possui 

atualmente um maior número de alunos com deficiência física e auditiva, porém a 
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Rede Municipal de Ensino possui uma maior demanda de alunos com deficiência 

múltipla e deficiência intelectual (DI). A DI se constitui como o maior número de 

alunos PAEE nas escolas de todas as redes, o que sinaliza a necessidade de uma 

maior atenção para o trabalho de formação continuada dos professores.  

Observa-se também, a ausência de informações em relação à Surdocegueira, 

a qual não consta nenhuma referência. Não há a informação de que este público-

alvo encontra-se inserido nas deficiências múltiplas. 

Em relação à Rede Privada de Ensino, destaca-se um grande número de 

alunos com baixa visão, bem superior às outras redes. Observa-se também nesta 

rede, um maior índice de alunos com autismo.  

Na Rede Municipal não há registros de alunos com surdez, síndrome de 

Asperger e síndrome de Rett, embora há informações informais que neste Rede 

existem sim, alunos com a Rett, inclusive com laudo médico e diagnóstico fechado.  

  

1.2 Educação Especial na perspectiva inclusiva 

 

Quando nos referimos à educação inclusiva, faz-se necessário compreender 

as definições de alguns termos muito utilizados no contexto da educação especial, 

quais sejam: normalização, integração e inclusão. De acordo com o Dicionário da 

Língua Portuguesa Aurélio: 

Normalização – tornar normal, fazer voltar à normalidade, regularizar, voltar 

ao estado normal (...). 

Integração – ato ou efeito de integrar-se; ação ou política que visa integrar em 

um grupo as minorias raciais, religiosas, sociais e outras (...). 

Inclusão – ato ou efeito de incluir; ato pelo qual um conjunto contém e inclui 

outro. 

Nesse sentido, a inclusão escolar surgiu com as transformações na sociedade 

e a elaboração e promulgação de leis garantindo o direito das pessoas PAEE. A 

inclusão escolar não se fundamenta somente no cumprimento de efetivação da 

matrícula: ela deve garantir que a aprendizagem aconteça, desenvolvendo, assim, 
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as habilidades necessárias para a autonomia dos alunos em contexto (DECHICHI, 

2012). 

O processo de inclusão escolar exige mudanças nas práticas pedagógicas, no 

currículo e o rompimento de atitudes discriminatórias que, no conjunto, impedem o 

acesso e permanência dos alunos PAEE nas classes comuns do ensino regular. 

De acordo com a Constituição Federal (1988), a educação é um direito 

fundamental do cidadão e o estado tem o dever de promover e ofertar educação de 

qualidade e com oportunidades iguais para todos, inclusive para os alunos PAEE, os 

quais devem desfrutar dos mesmos direitos para compartilhar a vida em sociedade 

(BRASIL, 1988). 

Para um número considerável de pessoas, o termo „especial‟ carrega em si 

uma conotação de anormalidade, somado a ideias de marginalização, de 

incapacidade e de inutilidade. Normalmente, as pessoas concentram o olhar e dão 

ênfase nas “incapacidades” ou “inabilidades” da pessoa, reforçando assim a 

discriminação e o preconceito. 

Ao nos referirmos aos alunos PAEE, necessitamos ter em mente que estamos 

lidando com um ser humano detentor de todos os direitos como qualquer cidadão 

comum. São sujeitos sociais que possuem potencialidades e, portanto, podem e 

devem construir seus conhecimentos através da interação com o meio em que vive. 

Aos gestores das escolas, cabe incluir no seu Projeto Político Pedagógico, 

doravante PPP, um currículo que atenda às necessidades específicas de cada 

aluno, realizando adequações curriculares, flexibilizando o processo de avaliação 

dos alunos PAEE e garantindo a formação continuada de seus professores, além de 

garantir os recursos didáticos, pedagógicos e tecnológicos para atender à 

diversidade existente em todas as salas de aulas. 

A educação escolar inclusiva deve comprometer-se em garantir o 

desenvolvimento da cidadania para todos os alunos, inclusive os alunos PAEE, 

promovendo a sua participação total em todas as atividades desenvolvidas, com 

respeito às diferenças e limitações de cada um, visando à equidade e igualdade de 

oportunidades. É de fundamental importância, também, o convívio dessas crianças 

com as demais, pois esta interação favorece o seu pleno desenvolvimento, a 

aprendizagem, o fortalecimento dos vínculos afetivos, além de elevar a autoestima. 

De acordo com Mendes (2002), a proposta de educação inclusiva se tornou 

um dos focos da política educacional incitada pelos movimentos sociais na luta pela 
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equiparação de oportunidades para todas as pessoas na perspectiva de superação 

da exclusão daqueles que, ao longo da história, sofreram a desigualdade e 

estiveram à margem da sociedade. Sobre equiparação de oportunidades, a 

Assembleia Geral da ONU adotou, em 20 de dezembro de 1993, o documento 

Normas sobre a Equiparação de Oportunidades para Pessoas com Deficiência que, 

na página 26, define: 

 

Pessoas com deficiência são membros da sociedade e têm o direito 
de permanecer em suas comunidades locais. Elas devem receber o 
apoio que necessitam dentro das estruturas comuns de educação, 
saúde, emprego e serviços sociais.  
 
 

Infelizmente, vivemos em uma sociedade excludente, que não garante ainda 

as condições satisfatórias de inclusão social e acessibilidade. Os espaços sociais, 

inclusive os educacionais, precisam atender às peculiaridades de cada cidadão, com 

deficiência ou não, visando uma inclusão que atenda toda a diversidade humana. 

 

 

1.3 O Atendimento Educacional Especializado e as Salas de Recursos 

Multifuncionais 

 

Para incluir os alunos PAEE na escola comum, faz-se necessário que os 

sistemas de ensino modifiquem sua organização nos aspectos curriculares, 

atitudinais, arquitetônicos, procedimentais e instrumentais garantindo, assim, não 

somente o acesso à matrícula, mas a permanência e aprendizagem desses atores 

sociais. É necessário também que a escola promova diversas mudanças na sua 

gestão, nas práticas pedagógicas dos professores, bem como promova a realização 

de um trabalho consistente de formação continuada destes professores. 

Dentre as atividades desenvolvidas no AEE, devem constar o enriquecimento 

curricular, o ensino de linguagens e códigos específicos de comunicação e 

sinalização e tecnologia assistiva (BRASIL, 2008). 

A Resolução CNE/CEB nº 4/2009 estabelece as Diretrizes Operacionais para 

o AEE na Educação Básica, definindo que: 
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Art. 5º O AEE é realizado, prioritariamente, nas salas de recursos 
multifuncionais da própria escola ou em outra de ensino regular, no 
turno inverso da escolarização, não sendo substitutivo às classes 
comuns, podendo ser realizado, em centro de atendimento 
educacional especializado de instituição especializada da rede 
pública ou de instituição especializada comunitárias, confessionais 
ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com a secretaria de 
educação ou órgão equivalente dos estados, do Distrito Federal ou 
dos municípios (BRASIL, 2009, p. 5). 

 

Em 2011, o Governo Federal criou o Programa de Implantação das Salas 

Recursos Multifuncionais, conforme o Decreto nº 7.611/2011, cujos espaços devem 

ser “ambientes dotados de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e 

pedagógicos para a oferta do atendimento educacional especializado”. Este Decreto 

garante aos alunos PAEE o acesso ao sistema regular de ensino e, para efetivação 

deste direito, dispõe, no Art. 1º, incisos I e III, que:  

 

O dever do estado com a educação das pessoas público alvo da 
educação especial será efetivado de acordo com as seguintes 
diretrizes: I - garantia de um sistema educacional inclusivo em todos 
os níveis, sem discriminação e com base na igualdade de 
oportunidades; III - não exclusão do sistema educacional geral sob 
alegação de deficiência (BRASIL, 2011). 
 
 

Alves (2006) conceitua a Sala de Recursos Multifuncionais como um espaço 

organizado com materiais didáticos, pedagógicos, equipamentos e profissionais com 

formação para o atendimento às necessidades educacionais especiais. No 

atendimento, é fundamental que o professor considere as diferentes áreas do 

conhecimento, os aspectos relacionados ao estágio de desenvolvimento cognitivo 

dos alunos, o nível de escolaridade, os recursos específicos para sua aprendizagem 

e as atividades de complementação e suplementação curricular. 

De acordo com Mendes, Vilaronga, e Zerbato (2014), a SRM é um serviço de 

inclusão escolar que tem sido muito privilegiado na política brasileira; ela reúne 

materiais e equipamentos em um único espaço, mas exige que o professor seja 

detentor de conhecimentos e habilidades das diferentes áreas da educação 

especial. Esse modelo de AEE dificulta também a relação entre o ensino da sala 

comum e da sala de recursos, pois, devido às demandas cotidianas, não existe a 

interação, colaboração e parceria entre os profissionais que atendem os alunos 

PAEE. 
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Se realizado em parceria com os professores das salas comum, o AEE pode 

contribuir para a promoção da aprendizagem e escolarização dos alunos PAEE, 

eliminando as barreiras que impedem a plena participação dos mesmos no ambiente 

escolar e na sala de aula, favorecendo assim, a sua independência, autonomia e 

inclusão escolar. 

 No capítulo II, apresenta-se um breve histórico sobre a formação de 

professores no contexto da Educação Especial no Brasil, a legislação que 

fundamenta o trabalho de formação docente e as contribuições de estudos e 

pesquisas em que a formação continuada na perspectiva colaborativa promove 

mudanças e melhorias no cotidiano escolar, por meio de parcerias colaborativas 

entre os professores das SRM e salas comuns. 
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CAPÍTULO II 

 

2. A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL E 

INCLUSIVA  

 

Neste capítulo, procuramos abordar trabalhos que versam sobre a formação 

de professores para atuarem na Educação Especial e Inclusiva, a fim de se discutir o 

que vem sendo dito sobre este assunto e mostrar as perspectivas mais recentes. 

Para tanto, realizou-se um levantamento de dissertações, teses e artigos 

apresentados em anais de eventos ou publicados em periódicos que tratam desta 

temática.  Por conta disso, falamos primeiro do processo histórico da formação do 

professor, para depois discorrermos sobre o modelo de serviço educacional baseado 

na colaboração. Ao tratar desse assunto, optamos por mostrar a evolução da 

temática, partindo das pesquisas mais antigas para as mais atuais. 

Assim sendo, é válido ressaltar que a expansão da educação básica no Brasil 

ocorreu apenas em meados do século XX quando passou-se também a estudar a 

formação dos docentes. Na rede pública de ensino, esta expansão aconteceu de 

forma mais significativa a partir da década de 1970. A educação de alunos PAEE 

passou a ser prioritária a partir da criação do Centro Nacional de Educação Especial 

(CENESP/MEC), em 1973, primeiro órgão responsável pela criação de políticas para 

a Educação Especial. A partir deste Centro, iniciou-se a implantação de atendimento 

educacional para alunos PAEE (JANUZZI, 2004; MAZZOTTA, 2005; MENDES, 

2011). 

Conforme Martins (2012), dados do CENESP/MEC informam que, em 1974, 

existiam no Brasil cerca de 13.970 docentes atuando na Educação Especial, dos 

quais 56% possuíam apenas o nível de 2º grau, 5% eram leigos e 46% possuíam 

algum tipo de especialização. Importante ressaltar que o atendimento aos alunos 

PAEE estava mais centrado nas instituições especializadas. 

Devido à necessidade de capacitação dos professores para atuação com os 

alunos PAEE, o CENESP/MEC propôs o Plano Nacional de Educação Especial 

1977/1979 com o objetivo de 

  

[...] capacitar recursos humanos, envolvendo pessoal docente e 
técnico especializado das equipes multidisciplinares para 
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atendimento aos excepcionais, a partir da educação precoce até a 
formação profissional (BRASIL, 1977, p.19). 

Segundo dados do CENESP/MEC, a partir de 1979, várias ações foram 

empreendidas para a realização de cursos na área da Educação Especial, desde 

cursos de atualização, extensão a mestrados e doutorados. Mas a inclusão de 

alunos PAEE nas salas comuns ganhou forças somente a partir da década de 1990, 

sinalizando as necessidades de mudanças e melhorias nos sistemas de ensino, na 

gestão escolar e na atuação de todos os professores (MARTINS, 2012). 

A Declaração de Salamanca prevê a necessidade de formação de 

professores em educação especial: 

 

43. (...) Treinamento em serviço deveria sempre que possível, ser 
desenvolvido ao nível da escola e por meio de interação com 
treinadores e apoiado por técnicas de educação à distância e 
outras técnicas auto-didáticas.  
 44. Treinamento especializado em educação especial que leve às 
qualificações profissionais deveria normalmente ser integrado com 
ou precedido de treinamento e experiência como uma forma 
regular de educação de professores para que a 
complementariedade e a mobilidade sejam asseguradas. 
 45. O Treinamento de professores especiais necessita ser 
reconsiderado com a intenção de se lhes habilitar a trabalhar em 
ambientes diferentes e de assumir um papel-chave em programas 
de educação especial. Uma abordagem não categorizante que 
embarque todos os tipos de deficiências deveria ser desenvolvida 
como núcleo comum e anterior à especialização em uma ou mais 
áreas específicas de deficiência. 
 46. Universidades possuem um papel majoritário no sentido de 
aconselhamento no processo de desenvolvimento da educação 
especial, especialmente no que diz respeito à pesquisa, avaliação, 
preparação de formadores de professores e desenvolvimento de 
programas e materiais de treinamento (BRASIL, 1994, p.11). 

 
 

A Declaração de Salamanca prevê também, o repasse de recursos para a 

formação continuada dos professores, determinando que “deverão ser também 

alocados recursos para os serviços de apoio à formação de professores, a centros 

de recursos e a professores encarregados da educação especial” (BRASIL, 1994, p. 

47). 

Arroyo (2000), ressalta sobre a importância de se investir na formação 

continuada de professores, visando a melhoria de suas práticas pedagógicas. 

Segundo o autor, o não investimento na valorização dos professores, desumaniza o 

trabalho docente. 
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Apesar da LDBEN (1996), em seu Cap. V, Art. 59, prevê para os Sistemas de 

Ensino, professores com especialização adequada para atendimento educacional 

especializado, isto ainda não é uma realidade em nossas escolas públicas, 

principalmente no que diz respeito às adaptações curriculares e a formação 

adequada dos professores, pois esta deve contemplar o desenvolvimento de 

competências para atuação com a diversidade em sala de aula na perspectiva da 

educação inclusiva (BRASIL, 1996). 

O Art. 18º das Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 

Básica, Resolução nº 2/2001 – CNE/CEB, trata das competências exigidas para os 

profissionais que atuam com a Educação Especial e dispõe que:  

 

§ 2º São considerados professores especializados em educação 
especial aqueles que desenvolveram competências para identificar 
as necessidades educacionais especiais para definir, implementar, 
liderar e apoiar a implementação de estratégias de flexibilização, 
adaptação curricular, procedimentos didáticos pedagógicos e 
práticas alternativas, adequados ao atendimentos 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 no ensino médio (BRASIL, 2001, p. 05). 
 

 

Esta Resolução destaca também que devem ser oferecidas oportunidades de 

formação continuada aos professores que já atuam no magistério, inclusive em nível 

de especialização, “pelas instâncias educacionais da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios” (BRASIL, 2001, p. 05). 

Ainda que a legislação assegure que o professor deve possuir capacitação 

em atendimento educacional especializado em sua formação inicial, ele ainda não 

está devidamente preparado para trabalhar com salas inclusivas, pois essa temática 

tem sido incluída recentemente nos currículos das universidades, ficando sob a 

responsabilidade dos Sistemas de Ensino, a formação continuada dos profissionais 

que atuam na educação. 
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A Resolução CNE/CP nº 01/2002 que estabelece as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica define que as 

Instituições de Ensino Superior devem prever, em sua organização curricular, 

formação docente voltada para a diversidade que contemple conhecimentos sobre 

as especificidades dos alunos PAEE, além da formação de professores voltada para 

o desenvolvimento de competências (BRASIL, 2002). 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (BRASIL, 2008) sinaliza a necessidade dos sistemas de ensino em cumprir 

as condições essenciais para a inclusão escolar, dentre as quais: 

 

 Formação de professores para o atendimento educacional 
especializado e demais profissionais da educação para a inclusão 
escolar. 

 

A formação dos professores deve ser realizada inicialmente nos cursos de 

licenciaturas, porém observamos que os mesmos ainda não qualificam os 

acadêmicos para atuarem com alunos PAEE. Existem lacunas na formação dos 

futuros docentes acerca da Educação Especial e das áreas específicas das 

deficiências que necessitam ser superadas por meio da Formação Continuada ou 

Formação em Serviço. 

Segundo Gatti e Nunes (2011, p. 20), “podemos afirmar que os professores 

não concluem os cursos de graduação instrumentalizados para atuarem com o 

cotidiano das escolas, sobretudo das públicas”. A formação em Educação Especial 

deve ter continuidade durante a atuação profissional de todos os professores, dando 

ênfase à necessidade de cada aluno PAEE.  

Além do trabalho de formação, faz-se necessário uma reorganização em toda 

a estrutura da escola, desde a sua gestão, que também envolve a elaboração do 

PPP, à eliminação de todas as barreiras que impedem o ingresso, a permanência e 

a aprendizagem de todos os alunos. 

Em 2003, o Ministério da Educação – MEC iniciou o Programa Educação 

Inclusiva: Direito a Diversidade, objetivando disseminar a política de Educação 

Inclusiva no país, apoiar a formação de gestores e educadores e efetivar a 

transformação dos sistemas educacionais inclusivos (BRASIL, 2006).  

Desde então, o MEC vem desenvolvendo ações para a oferta de formação de 

professores para atuar na Educação Especial. Temos observado muitos avanços, 
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mas, infelizmente, essas formações não chegam a todos os municípios, a exemplo 

de algumas regiões do estado da Bahia. Em Itabuna/BA, a Secretaria Municipal da 

Educação vem desenvolvendo algumas formações continuadas de professores nas 

áreas específicas das deficiências, porém este trabalho ainda não conseguiu atingir 

a todos os professores desta rede. 

O professor da sala comum é um dos responsáveis pelo sucesso da inclusão 

escolar, pois ele passa a maior parte do tempo com seus alunos, tendo a 

oportunidade de detectar todos os ajustes e adequações que precisam ser 

realizadas no contexto escolar, para contribuir com a interação dos alunos PAEE 

com as outras crianças.  

Mendes, Vilaronga e Zerbato (2014), afirmam que qualificar os professores 

para atuar com a inclusão escolar é de fundamental importância para que se possa 

desenvolver um ensino de qualidade que garanta a aprendizagem e escolarização 

de todos os alunos, inclusive os que são PAEE. 

Andrade e Baptista (2007, p. 120) defendem a importância da formação 

continuada que habilite o professor para trabalhar com classes heterogêneas. 

Segundo estes autores, “a formação destaca-se como um dos aspectos centrais na 

discussão sobre a inovação em campo educacional”. Faz-se necessário não 

somente a efetivação das matrículas dos alunos PAEE; deve-se garantir que a 

permanência na escola esteja associada à aprendizagem dos alunos por meio de 

ações que apoiem o trabalho docente.  

 

2.1. Formação de professores na perspectiva colaborativa     

 

A prática atual em Educação Especial vem sofrendo críticas consideráveis em 

virtude de enfatizar a abordagem biomédica e funcionalista, por isso se vê como 

abordagem mais promissora, a dos direitos humanos, a qual entende que a 

deficiência é resultante do modo como a sociedade está organizada e do modo 

como se dá as relações dos indivíduos com a sociedade em geral (MENDES, 

VILARONGA, ZERBATO, 2014). 

Nesta ótica, compreende-se que à medida em que os direitos avançam, as 

desigualdades são dirimidas e também diminuem as desvantagens econômicas e 

sociais, que é uma forma de se combater a discriminação contra pessoas com 

deficiência.  Considerando que a educação é um direito fundamental assegurado 
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pela constituição, em se tratando de pessoas com deficiência, acredita-se ser 

necessário adotar “mecanismos de diferenciação associados aos mecanismos já 

institucionalizados pela cultura, a fim de se equiparar as condições de ensino para 

se chegar a uma igualdade de produtos [...]” (MENDES, VILARONGA, ZERBATO, 

2014, p. 23).  

Um dos mecanismos para se alcançar essa igualdade na educação é o 

coensino ou ensino colaborativo, apontado por diversos estudos como sendo um 

dos mais promissores suportes para a inclusão escolar. Esse modelo de ensino 

baseia-se na abordagem social e defende o princípio de que a escola deve ser 

modificada e que é de fundamental importância a qualificação do ensino da sala 

comum, que é o local onde o aluno passa a maior parte do tempo. 

Feitas essas elucidações, é importante mencionar que uma das primeiras 

pesquisas sobre o ensino colaborativo no Brasil foi desenvolvida por Capellini 

(2004), com o objetivo de verificar as implicações de uma das formas de trabalho 

colaborativo na escola, denominada ensino colaborativo. O estudo foi realizado em 

duas escolas de ensino fundamental, em quatro turmas de 1ª a 4ª série nas quais 

estavam inseridos seis alunos com deficiência intelectual (DI). A intervenção 

baseada no ensino colaborativo envolveu o estabelecimento de uma parceria com 

apoio sistemático do professor de ensino especial dentro da classe comum, 

juntamente com o professor de ensino comum em alguns dias da semana, além de 

atividades extraclasse de planejamento, reflexão sobre a prática, reuniões com os 

familiares, reunião com o coletivo da escola e estudos dirigidos. 

Os resultados da pesquisa revelaram que os seis alunos tiveram evolução no 

desempenho tanto pedagógico como de socialização, ainda que se observasse 

discrepância considerável em comparação ao rendimento médio da turma. Para as 

professoras participantes da investigação, o ensino colaborativo possibilitou 

desenvolvimento pessoal e profissional, apesar das dificuldades enfrentadas para 

aplicação de atividades em conjunto. Os familiares também perceberam a evolução 

de seus filhos, o que os deixou mais seguros sobre o fato de se ter dois docentes 

em sala de aula. Capellini (2004), diante desses resultados defende a necessidade 

de mudanças na formação inicial e continuada de professores. 

Nesta linha de pesquisa, merece destaque o artigo de Kátia Fonseca (2008) 

apresentado no Congresso Brasileiro de Educação Especial, na UFSCar em 2008. 

Na pesquisa ela faz o relato de um projeto desenvolvido com o objetivo de auxiliar 
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professores que têm em sua sala comum alunos PAEE atendidos na SRM, de modo 

a capacitá-los a elaborarem atividades variadas e diversificadas para os alunos que 

demandem adaptações curriculares para que a aprendizagem se efetive. 

O projeto foi desenvolvido com professores que têm alunos atendidos nas 

SRM  das 16 (dezesseis) unidades escolares que ofertam ensino fundamental do 

município de Bauru/SP. Desse total, 9 (nove) têm salas de recursos e 7 (sete) não 

têm. Por conta disso, a prefeitura oferta ônibus para levar esses alunos para as 

unidades que possuem SRM. A metodologia usada para concretização do projeto foi 

a atuação da professora especialista como itinerante, a qual percorreu unidades 

escolares para realizar as orientações nos momentos em que os professores 

estavam “livres”, ou seja, em ocasiões nas quais os alunos estavam em aula de 

Educação Física ou Artes. Por meio de questionários, a professora especialista fez 

um levantamento das principais dificuldades encontradas pelos professores para 

efetivar o ensino/aprendizagem de alunos PAEE.  

Os resultados da pesquisa revelaram que muitos educadores usavam 

atividades diferenciadas para os alunos PAEE, atividades estas que não estavam no 

contexto da sala de aula.  Somente após a intervenção da especialista é que os 

professores iniciaram o processo de adaptação do conteúdo trabalhado em sala de 

aula de modo que a atividade estivesse ao alcance do aluno PAEE.  

Quem também se debruçou sobre o ensino colaborativo foram as estudiosas 

Andréa Machado e Maria Amélia Almeida (2010). Em artigo publicado no periódico 

Psicopedagogia, elas apresentam o resultado de uma pesquisa desenvolvida com 

alunos do 4º ano do ensino regular. A investigação teve como objetivo avaliar os 

efeitos de uma prática de leitura pautada no ensino colaborativo com alunos de uma 

sala comum. Os resultados revelaram que o trabalho colaborativo pode dirimir 

distinções de papeis existentes entre os profissionais envolvidos na equipe de forma 

a potencializar o uso das melhores habilidades de cada um.  

Nesse contexto, o artigo supracitado aponta que uma das colaborações 

investigadas tem sido a parceria entre o professor do ensino comum e o do ensino 

especial, prática defendida por teóricos norte-americanos os quais consideram de 

extrema importância à atuação de dois ou mais profissionais dando instruções em 

um mesmo espaço físico. Concluem as pesquisadoras que o ensino colaborativo 

entre professores traz vantagens para as escolas, professores e alunos. As escolas 

passam a de fato realizar a inclusão escolar e os docentes a refletir sobre sua 
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prática profissional, buscando, com mais autonomia e confiança, encontrar 

estratégias para enfrentar as dificuldades no processo de ensino/aprendizagem. 

Ainda no mesmo ano (2010) no VI Encontro Nacional de Pesquisadores da 

Educação Especial, Cristiane Ribeiro, Danúsia Lago e Roberta Sás apresentaram e 

publicaram artigo resultante de uma pesquisa que teve como objetivo descrever e 

analisar uma parceria entre profissionais da educação por meio do ensino e 

consultoria colaborativa e sistematizar a intervenção realizada com uma aluna com 

deficiência intelectual. A metodologia empregada foi o estudo de caso e teve como 

sujeito de pesquisa uma aluna com 9 anos de idade, com deficiência intelectual, e 

inserida numa classe comum do 4º ano. O instrumento de coleta de dados foi uma 

prova com 4 (quatro) palavras e 1 (uma) frase. Os testes de avaliação serviram de 

base para o planejamento de intervenção que visa à potencialidade dos alunos 

PAEE. 

 A aluna em questão estava matriculada em outra escola municipal e no turno 

oposto frequentava uma SRM. Segundo a família, a aluna não tinha um diagnóstico 

fechado, tomava remédios prescritos por um neurologista para que a mesma tivesse 

o comportamento “agressivo” controlado e, apesar de estar no 4º ano do ensino 

fundamental, ainda não era alfabetizada. Por isso, foi encaminhada pela Secretaria 

de Educação Municipal à escola que ficava mais próxima de sua casa para ter 

atendimento especializado. A professora que estava atendendo esta aluna era 

graduada em Pedagogia pela UFSCar e, por isso, já tinha ouvido falar sobre o 

processo de ensino e consultoria colaborativa. Solicitou, então, ajuda do programa 

para que pudesse efetivamente cooperar para o desenvolvimento da aprendizagem 

da aluna. 

A professora da SRM informou que, após os atendimentos com o auxílio da 

estagiária, a aluna melhorou o comportamento e “no aspecto acadêmico a aluna 

passou a escrever seu nome corretamente, passou da hipótese de escrita silábica 

alfabética a alfabética após oito atendimentos” (RIBEIRO et al, 2010, p. 10). 

As pesquisadoras concluem o relato do estágio afirmando que a colaboração 

é “uma característica muito importante para a sociedade do século XXI, e a 

perspectiva da inclusão escolar deve transformar o panorama em direção ao 

crescimento da colaboração nas escolas” (RIBEIRO et al, 2010, p. 11). 

Em 2011, tem-se a publicação da investigação realizado por Caroline Assis, 

Eniceia Mendes e Maria Amélia Almeida na revista de educação Educere et 
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Educare. As autoras tiveram como objetivo descrever o desenvolvimento de uma 

parceria colaborativa entre um profissional da educação especial e uma professora 

do ensino regular que enfrentava problemas para incluir um aluno PAEE. Como as 

pesquisadoras eram discentes e/ou docentes da Universidade Federal de São 

Carlos, dirigiram-se à prefeitura para levantar interesse de professores da rede 

pública municipal em participar do estágio. Após esse procedimento, os estagiários 

foram alocados conforme disponibilidade semanal para realizar a atividade.  Como a 

primeira professora a quem foi direcionada a estagiária não demonstrou interesse 

em colaborar, a direção da escola a encaminhou para fazer o processo de 

colaboração com outra docente que afirmou ter dificuldade em lidar com aluno com 

dificuldade de comportamento. 

O aluno anteriormente citado tinha sido matriculado na escola naquele ano e, 

por isso, nem a equipe gestora, nem a professora regente tinham muitas 

informações ou um diagnóstico preciso sobre as necessidades do aluno. A 

estagiária sentava sempre ao lado do mesmo e observou que ele se sentava na 

última cadeira, recebia atividades diferentes das dos demais alunos, as quais tinham 

como objetivo apenas deixá-lo quieto. A princípio a professora regente acreditava 

que apenas a estagiária sozinha fosse capaz de resolver o problema. Só após as 

primeiras observações e estabelecido o diálogo com a professora, elas chegaram ao 

consenso de que o ambiente favorecia o comportamento do aluno. Ele sentava 

distante dos outros colegas, recebia atividades diferentes das dos demais e que não 

lhes despertavam o interesse, logo que ficava ocioso se irritava e mudava o 

comportamento, sobretudo quando a professora gritava com ele. Para ajudar a 

professora, a estagiária elaborou um material informativo sobre como lidar com as 

dificuldades vivenciadas no processo de inclusão a partir do livro “Inclusão: uma guia 

para educadores”. A professora gostou por ser sucinto e de fácil entendimento. 

Contudo, a estagiária não pôde ver algumas sugestões sendo aplicadas, pois o 

aluno faltou nos últimos dias do estágio. Essa, aliás, é uma das reclamações de 

muitos professores, os pais não levam os filhos para a escola. 

As teóricas já mencionadas apontam quatro passos essenciais para que o 

ensino colaborativo aconteça: conhecer a si mesmo, conhecer seu parceiro, ser 

conhecido pelos alunos e conhecer seus materiais. O professor precisa saber quais 

são suas bases teóricas, suas forças, fraquezas e dividir essas questões com o 

parceiro de colaboração, estando aberto a mudanças. Em relação ao parceiro de 
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trabalho, não é necessária uma amizade, mas uma relação de confiança mútua, que 

os permita discutir as diferentes visões que ambos têm sobre os alunos, buscando 

sempre melhorar o ensino/aprendizagem destes. Precisam, também, ser conhecidos 

pelos alunos, para que os mesmos possam expressar suas dificuldades, suas 

habilidades, de modo que por meio da comunicação entre professores e alunos 

construa-se um ambiente de aprendizagem efetiva. Ademais, o docente precisa 

conhecer seu material a fim de que possa fazer as modificações necessárias para 

viabilizar um melhor aprendizado do aluno. 

Por fim, ponderam que o estabelecimento de uma parceria colaborativa leva 

tempo e passa por alguns estágios até que de fato se efetive. Num primeiro 

momento, o diálogo entre professores é superficial, até que compreendam o 

desenvolvimento do processo. Depois, segue-se a fase do comprometimento, 

momento em que a comunicação entre os professores é mais frequente, aberta e 

interativa, cooperando para que a colaboração se efetive. Quando se chega a esse 

estágio, de fato se estabelece a cooperação e a comunicação e, a interação entre 

professores é intensa, de tal forma que um complementa a ação do outro (ASSIS et 

al,. 2011). 

Vale ressaltar que as estudiosas supracitadas consideram que a diferença do 

ensino colaborativo reside na parceria que se estabelece entre os profissionais. 

Geralmente, os professores das salas comuns estão acostumados a receberem 

apenas um apoio de especialistas e não uma parceria em que ele é visto como igual 

ao especialista, tendo a liberdade de compartilhar conhecimento (ASSIS et al, 2011). 

Mais ainda, eles discutem, refletem e, após consenso, juntos decidem como realizar 

a aula, quais atividades utilizarão, como avaliarão os alunos, o que farão após 

detectarem os erros que cometeram no processo de ensino aprendizagem. 

 Em se tratando de dissertações, destaca-se a investigação de Lucélia Rabelo, 

defendida em 2012. Nela, a pesquisadora questiona as possibilidades e limites de 

contribuições que o ensino colaborativo pode propiciar à formação continuada de 

professores para inclusão escolar de alunos com autismo. Participaram da pesquisa:    

a pesquisadora, duas professoras de ensino comum, uma estagiária, cinco 

professoras das SRM e três alunos com autismo matriculados no 1º e 2º ano do 

ensino fundamental de três escolas públicas municipais do interior do Pará. Os 

resultados da pesquisa demonstraram que o desenvolvimento de experiências de 

ensino colaborativo trouxe contribuições à formação continuada dos professores 
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participantes de modo a favorecer o desenvolvimento de práticas pedagógicas 

inclusivas para seus alunos. 

 Outra dissertação defendida em 2012 é de autoria de Josiane Milanesi. Nela, 

a autora procurou descrever e analisar juntamente com profissionais da educação, 

os serviços das Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) de um município de médio 

porte no interior de São Paulo para compreender como esses serviços estão sendo 

organizados para atender aos dispositivos legais sobre a implementação do AEE. A 

pesquisa foi desenvolvida com 23 professores de SRM e/ou professoras de salas 

comuns, as quais tivessem alunos atendidos nas SRM, usando-se a técnica de 

grupos focais em um ciclo de 10 encontros, todos filmados. Os resultados da 

pesquisa mostraram uma dificuldade para atender as normas indicadas pelo MEC 

no tocante a organização das SRM. Um dos motivos é o fato do atendimento ter que 

ser ofertado no contraturno, algo que dificilmente acontece porque os pais das 

crianças não compreendem a importância desse atendimento e não levam os filhos. 

Desse modo, para assegurar o atendimento especializado os alunos são retirados 

das salas comuns no horário de aula para ir às SRM. 

 Uma tese defendida recentemente e que traz valorosas colaborações é de 

autoria de Danúsia Lago (2014).  O estudo dessa autora teve por objetivo elaborar, 

implementar e avaliar um Programa de Atendimento Educacional  Especializado 

com base no ensino colaborativo para alunos com deficiência intelectual. 

Participaram do estudo, a pesquisadora como professora de Educação Especial, 

quatro professoras de sala comum e cinco alunos com deficiência intelectual (DI). Os 

instrumentos de pesquisa foram questionário de mapeamento escolar para as redes 

e unidades escolares, questionário de identificação e roteiro de entrevista 

semiestruturada para professores participantes, ficha de anamnese para os pais dos 

alunos com DI, provas de quatro palavras e uma frase, avaliações e atividades 

pedagógicas para os alunos com DI. Os resultados apontaram a importância do 

coensino/ensino colaborativo para os professores participantes, sobretudo no que 

diz respeito às formas de atuar na sala de aula comum com alunos com DI. Em 

relação a estes últimos, a pesquisa mostrou avanços no aspecto social e maior 

disposição dos alunos para participar das atividades. 

 Apesar desses resultados e dos muitos benefícios do Ensino Colaborativo, 

este não se configura como uma estratégia de fácil aplicação, “pois os estudos vêm 

apontando algumas dificuldades, tais como: relacionamento conflituosos entre os 



49 
 
 

profissionais (professores da Educação Especial e professores do ensino comum), 

resistência dos professores do ensino comum, conflito de interesses, múltiplas 

visões dentro da realidade de sala de aula e da escola, ameaça de ação legal; o 

professor do ensino comum pode tornar-se vulnerável a outras opiniões ou ter receio 

de perder o controle da situação [...]”  (LAGO, 2014, p. 62). 

 Uma publicação recente sobre o tema em estudo é o livro “Ensino 

colaborativo como apoio a inclusão escolar: unindo esforços entre educação comum 

e especial” de autoria de Enicéia Mendes, Carla Vilaronga e Ana Paula Zerbato 

(2014).  Nesta obra, as pesquisadoras conceituam o ensino colaborativo como   

 

“um modelo de prestação de serviço de apoio no qual um professor 

comum e um professor especializado dividem a responsabilidade de 

planejar, instruir e avaliar o ensino dado a um grupo heterogêneo de 

estudantes” (MENDES; VILARONGA; ZERBATO, 2014, p. 46).  

 

Trata-se, portanto, de “uma parceria entre os professores do ensino regular e 

especial, desde que os dois professores se responsabilizem e compartilhem o 

planejamento, a execução e avaliação de um grupo heterogêneo de estudantes”, 

dos quais alguns possuem necessidades educacionais especiais (MENDES; 

VILARONGA; ZERBATO, 2014, p. 46). 

 Ficam evidentes algumas condições básicas para que o ensino colaborativo 

se instaure: parceria, responsabilidade e compartilhamento de atribuições pelos 

professores envolvidos. Por conta disso, as autoras anteriormente citadas 

esclarecem o que não é ensino colaborativo: 

a) Parceria com um profissional que atua em paralelo com o professor comum, 

mas sem formação em Educação Especial; 

b) Planejamento de atividades tal como se não houvesse um colaborador na 

sala; 

c) Quando se agrupam alunos considerados fracos numa mesma sala e se 

colocam dois professores; 

d) Quando se removem os alunos PAEE para receberem instruções em salas 

separadas. 

Nota-se, portanto, que o pressuposto do Ensino Colaborativo é a 

permanência do aluno PAEE na sala de aula comum, tendo apoio do seu professor 
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da sala comum e do professor especialista, os quais juntos planejam e executam 

atividades para que o aluno PAEE tenha as condições necessárias para desenvolver 

todo seu potencial de aprendizagem. Esse aluno, por sua vez, não recebe uma 

atividade descontextualizada, ele recebe uma atividade correlacionada ao assunto 

da aula, porém, em consonância com suas habilidades. 

Diante do exposto, convém pontuar que muitos impasses têm dificultado a 

atuação do professor no que diz respeito à inclusão escolar.  E o principal desafio 

tem sido lidar com a diversidade, considerando as especificidades de seus alunos e 

os níveis e ritmos de aprendizagens de cada um. Uma das grandes dificuldades dos 

professores é como mediar o conhecimento entre alunos PAEE, uma vez que eles 

foram “formados” para atuar com classes homogêneas. 

Nesse sentido, a formação continuada dos professores deve ser prioridade 

para que se possa atender às exigências do cotidiano da escola. Porém, as ações e 

iniciativas voltadas para essa finalidade, muitas vezes, não dão conta de atender às 

demandas existentes, tampouco às necessidades dos professores.  Assim, nem 

sempre esses cursos conseguem contribuir com propostas pedagógicas que 

garantam a aprendizagem de todos, inclusive dos alunos PAEE (MENDES; 

VILARONGA; ZERBATO, 2014). 

Segundo Mendes e Capellini (2007, p. 115): 

 

O objetivo central da formação continuada deve ser o de desenvolver 
um educador pesquisador que tenha, primeiramente, uma atitude 
cotidiana de reflexividade da sua prática, que busque compreender 
os processos de aprendizagem e desenvolvimento de seus alunos e 
que vá construindo autonomia na interpretação da realidade e dos 
saberes presentes no seu fazer pedagógico. 

 

No geral, observamos que os sistemas de ensino têm proporcionado 

formação continuada nas mais diversas temáticas da educação básica, que não são 

trabalhadas na formação inicial dos professores. Porém, não existe uma frequência 

contínua e nem sempre está vinculada à prática do cotidiano, e sim distanciada da 

realidade efetiva. Geralmente os sistemas de ensino ofertam cursos fragmentados, 

e, muitas vezes, sem uma sequência didática que venha subsidiar as práticas 

pedagógicas dos professores. 
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Capellini (2012, p. 249) afirma que a importância da formação contínua no 

cotidiano escolar e a partir dele deve-se no sentido de  

 

 Responder às necessidades de um grupo específico; 

 Favorecer as reflexões a partir do cotidiano (estudos de 
casos); 

 Facilitar a compreensão, por parte do coletivo, dos pontos 
fortes e fracos de cada escola para a construção e/ou 
reconstrução do Projeto Político-Pedagógico.   

 

 

A formação continuada na perspectiva colaborativa, permite que as 

dificuldades que o professor encontra no cotidiano de sua sala de aula sejam 

discutidas e avaliadas no coletivo, dentro da própria escola. Capellini (2012) afirma 

que o professor sozinho não consegue refletir a sua prática docente, sendo 

necessária uma discussão em grupo e de maneira colaborativa. Neste sentido, 

percebemos que os momentos de atividades no coletivo permitem a todos os 

professores pensar, refletir, analisar e avaliar suas práticas, reelaborando o seu 

planejamento e suas atividades, quando necessário (CAPELLINI, 2012; LAGO, 

2014). 

Nóvoa (1992), afirma que a formação de professores é necessária ao seu 

autodesenvolvimento profissional, de forma que se tornem críticos e reflexivos diante 

de suas próprias práticas. Os momentos de formação devem oportunizar a reflexão 

coletiva e individual entre os professores e devem permitir que os mesmos 

dialoguem com os seus pares sobre as suas práticas cotidianas para melhor 

estruturar o trabalho docente. 

Conforme Capellini (2012, p. 251): 

 

[...] mediante integração entre todos os envolvidos, poderá ocorrer 
mudanças significativas na prática pedagógica, no intuito de 
acompanhar o progresso de cada aluno em particular, propiciando-
lhe por exemplo, atividades diversificadas em um mesmo conteúdo 
que esteja sendo trabalhado com toda a classe. 
 
 

Ressalta-se a importância do trabalho em parceria no exercício da função e 

de maneira coletiva e colaborativa. Nessa perspectiva, o ensino colaborativo vem 

sendo apontado como “uma estratégia em ascensão para o desenvolvimento 

profissional” (MENDES; CAPELLINI, 2007, p. 113; LAGO, 2014). 
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Para que o ensino colaborativo aconteça, é necessário o envolvimento e 

compromisso de toda a comunidade escolar. Porém, alguns estudos como o de 

Capellini (2004) e Lago (2014), evidenciam que o trabalho colaborativo não é tão 

simples e fácil e nem sempre é uma experiência positiva entre os envolvidos no 

processo. Por isso ressaltamos a importância da formação continuada na 

perspectiva colaborativa, para sensibilizar os professores e provocar mudanças nas 

práticas pedagógicas a partir de parcerias que os levem a pensar, avaliar e planejar 

o currículo e as práticas pedagógicas no coletivo. 

Freire (1996, p. 43) afirma que “na formação permanente dos professores, o 

momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática”. A discussão e reflexão 

sobre a própria prática permitem ao professor avaliar e realizar intervenções nas 

suas ações, de forma que busque melhorias constantes para o seu trabalho. 

Reforçamos a importância das parcerias através do ensino colaborativo que 

oportuniza aos pares a troca de experiências, a discussão de melhores estratégias 

do trabalho pedagógico para todos os alunos, inclusive o trabalho de forma inclusiva 

com os alunos PAEE.  

O capítulo III apresenta o percurso metodológico deste estudo, os 

instrumentos utilizados para a coleta dos dados e as etapas desenvolvidas. 
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CAPÍTULO III 

 

3. O PERCURSO METODOLÓGICO 

 

O presente capítulo apresenta o percurso metodológico desta pesquisa, bem 

como os referenciais teóricos relacionados à opção metodológica sobre a 

abordagem qualitativa e a pesquisa colaborativa. Aqui também apresentamos as 

etapas realizadas, desde a condução dos procedimentos éticos, o local de 

realização da pesquisa, os participantes e seus perfis, a caracterização da coleta de 

dados e os resultados obtidos. 

Esta pesquisa tem como definição metodológica a abordagem qualitativa, 

embasando-se no modelo de pesquisa colaborativa.  A pesquisa qualitativa propõe 

que o pesquisador tenha contato direto com o ambiente e a situação investigada, 

havendo a necessidade da descrição de dados obtidos nestes contatos (LUDKE; 

MENGA, 1986). 

Denzin e Lincoln (2005) apud Flick (2010) apresentam o seguinte conceito 

para a pesquisa qualitativa:  

 

A pesquisa qualitativa é uma atividade situada que posiciona o 
observador no mundo. Ela consiste em um conjunto de práticas 
interpretativas e materiais que tornam o mundo visível. Essas 
práticas transformam o mundo, fazendo uma série de 
representações, incluindo notas de campo, entrevistas, conversas, 
fotografias, gravações e anotações pessoais. Nesse nível, a 
pesquisa qualitativa envolve uma postura interpretativa e naturalística 
diante do mundo. Isso significa que os pesquisadores desse campo 
estudam as coisas em seus contextos naturais, tentando entender ou 
interpretar os fenômenos em termos dos sentidos que as pessoas 
lhes atribuem (DENZIN; LINCOLN, 2005 apud FLICK, 2010. p. 16). 

 

 

A concepção de pesquisa colaborativa possui princípios que buscam a 

colaboração entre pesquisador e participantes atuando em parceria, de modo a 

levantar problemas existentes no contexto da sala de aula comum para juntos 

buscarem soluções e estratégias de melhorias nas práticas pedagógicas. Segundo 

Ibiapina (2008, p. 34): 

 

Colaborar significa tomada de decisões democráticas, ação comum e 
comunicação entre investigadores e agentes sociais que levem à 
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construção de um acordo quanto às suas percepções e princípios. 
Nessa perspectiva, a colaboração se efetiva a partir da interação 
entre pares com diferentes níveis de competência, isto é, 
colaboração significa a ajuda que um par mais experiente, no caso o 
pesquisador, dá a um outro menos experiente no momento de 
realização de determinada atividade, no caso a pesquisa, é também 
ação formativa desenvolvida conjuntamente que faz o 
desenvolvimento pessoal e profissional de professores. 
 

 
No contexto educacional, a pesquisa colaborativa apresenta-se como 

atividade de coprodução de saberes, de formação, reflexão e desenvolvimento 

profissional, realizada pelo pesquisador e participantes, com a finalidade de 

transformar as práticas existentes e melhorar o ensino. 

 

Em síntese, essa é uma prática alternativa de se indagar a realidade 
educativa em que investigadores e educadores trabalham 
conjuntamente na implementação de mudanças e na análise de 
problemas, compartilhando a responsabilidade na tomada de 
decisões e na realização das tarefas de investigação (IBIAPINA, 
2008, p. 23). 
 
 

Sobre a atuação de copesquisador, Desgané (1998) afirma que: 

 

O que a pesquisa colaborativa exige é a participação de co-
construtores, ficando entendido que é a sua compreensão em 
contexto do fenômeno explorado (e investigado) que é essencial para 
o processo. Nisso está a verdadeira contribuição desejada das 
práticas no projeto colaborativo (DESGAGNÉ, 1998, p. 04). 
  

 

A pesquisa colaborativa sinaliza a importância dos vínculos entre pesquisador 

e participantes e o envolvimento entre a escola e a Universidade, visando melhorias 

na qualidade de ensino ofertado a toda a comunidade e contribuindo para mudanças 

nas práticas pedagógicas desenvolvidas no cotidiano das salas de aulas. Ibiapina 

(2008, p. 23) afirma que a pesquisa colaborativa é uma prática para questionar a 

realidade educativa em que os participantes trabalham na implementação de 

mudanças e na análise de problemas, compartilhando a responsabilidade em todas 

as decisões.  

Portanto, o presente estudo foi desenvolvido numa perspectiva da formação 

colaborativa, uma vez que a pesquisadora atuou como especialista da educação 

especial, juntamente com professores de sala de aula comum e das SRM da rede 



55 
 
 

municipal de ensino do município de Itabuna/BA. A pesquisa foi estruturada e 

realizada em três etapas distintas:  

1. Formação Colaborativa – coordenada pela pesquisadora e 

operacionalizada em parceria de colaboração entre as professoras 

participantes. 

2. Sessões de Observação Colaborativa – realizada em sala de aula por 

meio da parceria entre pesquisadora e professoras da sala comum e 

da SRM. 

3. Sessões Reflexivas – realizada com todos os participantes, a fim de 

refletir e avaliar as práticas pedagógicas desenvolvidas em sala de 

aula e propor as mudanças e/ou melhorias necessárias para favorecer 

a aprendizagem de todos os alunos, inclusive os alunos PAEE.  

Acreditamos que a ação colaborativa direciona os participantes à ação 

investigativa e reflexiva das práticas pedagógicas, levando-os a implementar 

melhorias no ensino, através de mudanças na organização do currículo, no 

planejamento das aulas e das práticas e atividades desenvolvidas em sala de aula. 

Quando o professor tem a possibilidade de refletir sobre sua ação, ele passa a 

compreender melhor a sua prática e encontra novos caminhos para a sua atuação (o  

fazer) em sala de aula, de forma a decidir sobre o que precisa ser feito,  planejado e 

executado, com o objetivo de desenvolver processos de ensino voltados para a 

melhoria da aprendizagem dos alunos, em suas diferentes dimensões. 

As Sessões de Observação Colaborativa nas salas de aula permitem a 

criação de espaços para que o pesquisador e participantes possam refletir as suas 

práticas de forma crítica. Conforme Ibiapina (2008), o trabalho de colaboração 

auxilia os participantes a investigar e refletir suas ações, analisando a possibilidade 

ou não de reestruturação do trabalho docente. 

Segundo Paiva (2003), a observação colaborativa potencializa a descrição, a 

interpretação, o confronto e a reconstrução de teorias e práticas relativas ao 

processo de ensino-aprendizagem, fazendo nascer um saber-fazer partilhado, co 

(construído) e (re) construído. 

Sendo assim, as Sessões Reflexivas objetivam o planejamento, estudos e 

reflexões sobre as práticas pedagógicas na perspectiva do ensino inclusivo 

colaborativo.  
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Zeichner (1993) destaca as Sessões Reflexivas como uma dentre as sete 

estratégias usadas para a atividade da reflexão crítica sobre a prática docente. As 

sessões reflexivas são momentos para se analisar e avaliar as práticas, permitindo 

realização do confronto entre teoria e prática, promovendo a reelaboração de 

conceitos e a avaliação das possibilidades de mudanças no trabalho do professor. 

 

3.1. Instrumentos de coleta de dados: 

 

Para a coleta dos dados, foram utilizados os seguintes instrumentos: 

 

3.1.1. Com as professoras 

 

 Questionário de caracterização do perfil do professor (SRM e sala 

comum) e sua formação e trajetória profissional (Apêndice A, p. 114) – 

Este questionário foi elaborado visando o levantamento de informações 

relacionadas às questões de dados pessoais, tempo de atuação em 

educação, formação profissional inicial e continuada, atuação docente, 

experiência com alunos público alvo da educação especial/ PAEE, 

dificuldades encontradas no cotidiano escolar, benefícios do trabalho 

da SRM e cursos que gostaria de participar.  

 Diário de Campo para Registro do Trabalho em Parceria 

Colaborativa (Apêndice B, p. 118) – para registro das intervenções 

colaborativas realizadas em sala de aula entre professora da sala 

comum e professora da SRM.  

 Ficha de Avaliação da Formação Colaborativa (Apêndice C, p. 122) 

– Ficha adaptada da Dissertação de Mestrado de Rabelo (2012) 

aplicada com os participantes da pesquisa, objetivando a avaliação da 

Formação proposta. 

 

3.1.2. Com os alunos público alvo da educação especial/PAEE 

  

 Ficha de Plano Educacional Individual - PEI – (Apêndice D, p. 124) – 

adaptado com base no modelo elaborado por Lago (2014) em sua 

Tese de Doutorado, objetivando o planejamento de atividades e 
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intervenções com os alunos PAEE, estabelecendo as áreas a serem 

trabalhadas (leitura e escrita, matemática, aspectos sociais e aspectos 

comportamentais), os objetivos e estratégias a serem utilizadas.  

 

3.1.3. A Pesquisadora 

 

 Diário de Campo das Sessões Reflexivas (Apêndice E, p. 126) – 

para registro da pesquisadora durante os encontros de Sessões 

Reflexivas com os participantes da pesquisa.  

 Diário de Campo das Sessões de Observações Colaborativas 

(Apêndice F, p. 128) – para registro da pesquisadora durante as 

observações em sala de aula do trabalho em parceria colaborativa 

entre professora da sala comum e professora da SRM. 

 

 

3.2. Contexto do estudo: Dados demográficos 

 

O município de Itabuna, localizado no Sul do estado da Bahia, encontra-se 

em uma região denominada Costa do Cacau, há 426 km de Salvador, capital do 

Estado. Sua área territorial é de 432.244 km² e sua população é de 218.925, 

segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2014), 

sendo a quinta cidade mais populosa da Bahia. De acordo as pesquisas realizadas 

pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (2013), o município 

apresenta o terceiro melhor índice de Desenvolvimento Humano do estado da Bahia 

(IBGE, 2014). 

De acordo as pesquisas realizadas pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (2013), o município apresenta o terceiro melhor índice de 

Desenvolvimento Humano do estado da Bahia (IBGE, 2014).  

O seu povoamento foi iniciado em meados do século XIX, num local chamado 

Marimbeta, atual Bairro da Conceição, recebendo o nome de Vila Tabocas. Em 

1906, o arraial de Tabocas foi desmembrado da Vila de Ilhéus e recebeu o nome de 

Vila Itabuna. Foi emancipada em 1910, transformando-se na cidade de Itabuna 

(PME: 2015, p. 14). 
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Devido a sua excelente localização, a implantação do sistema viário ao longo 

do século XX e a passagem da BR-101 na década de 1960, a cidade de expandiu, 

principalmente no comércio. Durante longas décadas, o cultivo da lavoura cacaueira 

foi a principal fonte de economia da cidade, o que fortaleceu o seu comércio 

varejista e atacadista (PME: 2015, p. 14). 

O clima da região onde Itabuna está localizada é quente-úmido e sua 

vegetação é de Mata Higrófila Sul Baiana, ou Mata Atlântica Sulbaiana. A vegetação 

original foi alterada com a introdução da lavoura cacaueira. O município localiza-se 

na Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira, formado pelo encontro dos Rios Salgado e 

Colônia (PME: 2015, p. 17). 

Atualmente, a economia está distribuída nos seguintes setores: a) primário – 

abrange a agricultura e a pecuária; b) secundário – abrange as indústrias e a 

construção civil; c) terciário – abrange as atividades ligadas à prestação de serviços: 

comércio, transportes, comunicações, atividades liberais, funcionalismo público, 

educação e outras. Conforme Anuário Estatístico de Itabuna/IBGE (2012), o setor de 

serviços é o que representa o maior percentual de produção (77,09%) do Produto 

Interno Bruto – PIB. A agropecuária representa menos de 1% (um por cento) do PIB 

municipal, destoando do histórico da cidade cujo principal gerador de riqueza 

regional era o cultivo do cacau (IBGE, 2014). 

 

 

3.2.1 – A Educação do município de Itabuna 

 

No tocante à Educação Básica do município, Itabuna possui três redes: 

municipal, estadual e privada, atendendo na sua totalidade 47.044 alunos (PME: 

2015, p. 32). 

A Rede Municipal está estruturada em Ciclo de Formação Humana, 

respaldada na proposta da Escola Grapiúna, cuja organização baseia-se nos ciclos 

do desenvolvimento humano: ciclo da Infância (6 – 8 anos de idade), ciclo da pré-

adolescência (9 – 11 anos) e ciclo da adolescência (12 – 14 anos). Esta rede oferta 

os segmentos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e o Programa de Educação 

de Jovens e Adultos - PROEJA. O sistema de ensino da cidade conta, ainda, com a 

Educação do Campo. Estão distribuídas, nos distritos rurais de Itabuna, o total de 25 
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escolas que funcionam na modalidade do ensino multisseriado. Atualmente, esta 

rede atende a 18.557 alunos em sua totalidade (PME: 2015, p. 32).  

A Rede Estadual está organizada em seriação, atendendo alunos dos anos 

finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Profissionalizante, Educação 

de Jovens e Adultos e Ensino Superior, totalizando 19.626 alunos matriculados 

(PME: 2015, p. 36). 

A Rede Privada oferta os segmentos da Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, Ensino Médio, Ensino Profissionalizante e Ensino Superior, 

totalizando 17.229 alunos (PME: 2015, p. 36). 

A Educação Superior é fornecida por instituições públicas e privadas, com 

oferta de cursos de graduação e de pós-graduação lato sensu e stricto sensu (PME: 

2015, p. 95). 

Para atender a toda esta demanda, o sistema educacional de Itabuna possui 

176 estabelecimentos de ensino, distribuídos em: 105 da rede municipal, 17 da rede 

estadual e 54 da rede privada (PME: 2015, p. 37).  

A inclusão dos alunos PAEE neste município, acontece em todos os 

segmentos, desde a Educação Infantil ao Ensino Superior. 

Para assegurar as condições de aprendizagem desses alunos nas Unidades 

Escolares da rede municipal, a Secretaria de Educação e Cultura investiu nos 

últimos quatro anos em programas de formação continuada para professores e 

estagiários (AVE – Auxiliar de Vida Escolar) que atuam na rede municipal de ensino. 

Entre 2011 e 2014, foram realizadas formações para 951 professores e 361 

estagiários com temáticas nas diversas áreas da Educação Especial Inclusiva (PME: 

2015, p. 82, 83). 

Estas ações demonstram que, gradativamente, a SEC vem atendendo a 

demanda dos professores que procuram capacitações para o atendimento efetivo 

nas escolas, o que contribui para a sensibilização desses profissionais da educação, 

na perspectiva da inclusão, porém, essas ações ainda não são suficientes para 

garantir o sucesso, a permanência e a aprendizagem dos alunos PAEE. Faz-se 

necessário promover a integração e parceria dos professores das salas comum com 

os professores das SRM.  
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3.3 Local da pesquisa 

 

O presente estudo foi realizado inicialmente na Casa do Educador da Escola 

Grapiúna, pertencente à Secretaria Municipal da Educação - Itabuna/BA, localizada 

na Av. Inácio Tosta Filho, centro da cidade. Este local é específico para estudos, 

pesquisa e formação de professores. Nele, foram realizados os encontros de 

Formação Colaborativa com os professores participantes da pesquisa. 

As Sessões de Observações Colaborativas e Sessões Reflexivas foram 

realizadas em três escolas da Secretaria supracitada, denominadas aqui de E1, E2 e 

E3. Na E1, não houve o desenvolvimento destas Sessões, pelo motivo de que 

professores das salas comum não participaram do estudo, apenas a professora da 

SRM. No quadro a seguir, apresentamos a caracterização das escolas. 

 

Quadro 2: Caracterização das Escolas 

Escola 1 Escola 2 Escola 3 

Escola localizada em área 
bastante periférica da 
cidade, onde funciona como 
uma Fundação filantrópica 
conveniada à SEC*, que  
assume toda a parte 
pedagógica: recursos 
humanos do administrativo, 
pedagógico e apoio. 
Funciona nos turnos 
matutino e vespertino, 
ofertando os segmentos: 
Pré-Escola I e II; 
Fundamental I Ciclo I; 1, 2 e 
3º Ano. Atende ao total de 
150 alunos, sendo 10 
alunos PAEE. Destes 10 
alunos, apenas 01 possui 
laudo médico. Possui um 
bom espaço físico tanto 
interno quanto externo. A 
SRM possui 01 profissional 
que está em formação de 
especialização em AEE. 

Localizada em área 
periférica, com prédio 
próprio da SEC, funciona 
nos turnos matutino e 
vespertino, atendendo a um 
total de 240 alunos. Possui 
29 alunos PAEE, sendo 22 
com dificuldades de 
aprendizagens acentuadas 
e sem laudos médicos e 07 
alunos com laudos. Oferta 
os segmentos CICLO II - 4º 
e 5º ano. A SRM possui 01 
profissional com formação 
em Psicopedagogia.   
 

Escola bem localizada em 

bairro de classe média 

baixa, sendo uma das 

maiores da rede municipal. 

Seu prédio é próprio e 

atende a 1080 alunos 

distribuídos nos turnos 

matutino, vespertino e 

noturno. Oferta os 

segmentos: Creche, Ed. 

Infantil, Ciclo II e III e 

PROEJA. Possui 27 alunos 

PAEE, sendo que somente 

18 alunos possuem laudos 

médicos. A SRM possui 02 

profissionais com formação 

em Psicopedagogia. 

Fonte: Elaboração própria; 

*SEC: Secretaria de Educação.  
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3.4. Participantes da Pesquisa  

 

Participaram da pesquisa três professoras das Salas de Recursos Multifuncionais, 

denominados de PSR (Professora Sala de Recursos): PSR1, PSR2 e PSR3 e três 

professoras da Sala Comum (PSC): PSC1, PSC2 e PSC3. Porém, a PSC1 desistiu de 

participar após o primeiro encontro, devido à dificuldade de se ausentar da escola. 

 

 

3.5. Procedimentos de coleta de dados  

A coleta de dados foi dividida em três etapas, descritas abaixo: 

 

3.5.1 Etapa 1 – Formação Colaborativa  

 

As formações colaborativas foram distribuídas em quatro encontros semanais 

de 08:00h cada, realizado na Casa do Educador da Escola Grapiúna, conforme 

descrição abaixo:  

 

1º Encontro: Condução dos procedimentos éticos e início da Formação: 

 

O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa em Seres Humanos, por meio do Parecer 1.335.700 (ANEXO 1, p. 108). 

Posteriormente, o Parecer foi entregue à Secretária Municipal de Educação de 

Itabuna/BA, onde, na oportunidade, foi solicitada autorização para realização da 

pesquisa com professores da rede municipal e utilização de salas na Casa do 

Educador da Escola Grapiúna.  

Após os primeiros contatos estabelecidos, pessoalmente e por telefone, com 

professoras das SRM e professoras das salas comuns que demonstraram interesse 

em participar da pesquisa, visitamos as escolas munidas de Ofício de Apresentação 

(APÊNDICE I, p. 131) dirigido aos Gestores e Autorização da Secretária de 

Educação (APÊNDICE J, p. 132), para o desenvolvimento da pesquisa com 

professores da rede municipal. Ressaltamos que no Ofício constava a programação 

das etapas da pesquisa, com carga horária e local de realização das Formações 
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Colaborativas. Nestas visitas às escolas, foram estabelecidos contatos presenciais 

com os professores das SRM e salas comuns para agendamento de data da 1ª 

Formação Colaborativa. 

Visitamos, também, a Casa do Educador da Escola Grapiúna munidas do 

Ofício e Autorização expedidos pela Secretária de Educação, com o objetivo de 

fazer reservas de sala para ser utilizada durante as Formações.  

No primeiro encontro, foi apresentado o projeto de pesquisa para as oito 

professoras convidadas a participar da pesquisa, as etapas e os procedimentos para 

a coleta de dados. Em seguida, foi entregue o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE (Apêndice L, p. 133). Foi realizado leitura oral coletiva deste 

documento, bem como o esclarecimento de dúvidas. Em seguida, os participantes 

assinaram as duas vias do TCLE, ficando de posse de uma via. Vale ressaltar que a 

receptividade e interesse das professoras foram bastante positivos.  

Entregamos os Questionários impressos para preenchimento e coleta de 

dados das professoras: dados pessoais, formação profissional inicial e continuada, 

atuação docente, experiência com a educação especial/inclusiva, dificuldades 

encontradas no cotidiano escolar, benefícios do trabalho da SRM e cursos que 

gostaria de participar.  

Após estes procedimentos, iniciamos a Formação Colaborativa, cujos temas 

abordados foram: Estudo sobre a Educação Especial no Brasil - histórico da 

Educação Especial no Brasil; marcos legais e políticos; principais leis e documentos 

destinados à Educação Especial e Inclusiva; estudo das Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica, Resolução CNE/CEB nº 2/2001. 

Por meio de aula expositiva e dialogada, apresentamos o histórico da 

Educação Especial no Brasil e os marcos legais e políticos, apresentando e 

enfatizando as principais leis e documentos destinados à Educação Especial e 

Inclusiva. Distribuímos cópias impressas das Diretrizes Nacionais para a Educação 

Especial na Educação Básica, Resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de setembro de 

2001, para leitura e discussão coletiva. Algumas professoras, principalmente as das 

salas comuns, afirmaram que desconheciam o conteúdo desta Resolução.  

Ao final, estabelecemos as datas dos próximos encontros.  

A partir dos dados coletados nos Questionários neste 1º Encontro, 

elaboramos os quadros 3, 4, 5 e 6 que se seguem, com análise do Perfil Pessoal e 
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Profissional das professoras participantes da pesquisa, caracterização dos 

atendimentos nas SRM e do trabalho das professoras das salas comuns.  
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Quadro 3 - Perfil Profissional das professoras das Salas de Recursos Multifuncionais – SRM 

    

Partic. 
Faixa 

Etária 

Formação 

Inicial 
Formação Continuada 

Formação Continuada 

em Educação Especial 

Experiência 

Profissional 

(anos) 

Tempo de atuação 

na SRM 

PSR1 
41 a 50 

anos 

Estudos 

Sociais - 

Geografia 

 Metodologia do Ensino 
Geografia 

 Gestão do Trabalho 
Pedagógico 

 AEE (cursando) 

 29 
2 meses 

(convite da SEC) 

PSR2 
41 a 50 

anos 
Pedagogia  Psicopedagogia 

 AEE (cursando) 

 Tecnologia Assistiva 
 Tecnologia Presente 

 
25 

3 anos 

(passagem do 

Laboratório de 

Aprendizagem para 

SRM) 

PSR3 
41 a 50 

anos 
Pedagogia 

 Psicopedagogia 
 AEE para Surdos 
 Tecnologia Assistiva 

13 

5 anos 

(envio de currículo à 

SEC) 

Fonte: Elaboração própria. 
  
AEE: Atendimento Educacional Especializado  
SEC: Secretaria de Educação 
PSR: Professor da Sala de Recursos 
SRM: Sala de Recursos Multifuncionais 
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Quadro 4 - Perfil Profissional das professoras da sala comum  

   

Partic. 
Faixa 

Etária 
Formação Inicial Formação Continuada 

Formação 

Continuada em 

Educação 

Experiência 

Profissional 

(anos) 

Formação 

Continuada em 

Educação 

Especial 

PSC2 
41 a 50 

anos 
 Magistério 
 Pedagogia  

 Psicologia 
Educacional 

 

 PROFA  
 GESTAR I 

 

 

23 

 Dificuldade de 
Aprendizagem 

 Deficiência 
Intelectual 

PSC3 
31 a 40 

anos 

 Magistério 
 Economia 

 

 Psicopedagogia 
 

 Formações do 
Ensino da 
Matemática e 
Ciências 
 

20 
 Tecnologias 

Assistivas 
 

Fonte: Elaboração própria. 
 

PSC: Professor da Sala Comum. 
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Quadro 5 - Caracterização dos atendimentos nas Salas de Recursos Multifuncionais – SRM 

Partic 

Nº 

Alunos 

atendi-

dos 

Deficiências que 

atende 

Identificação das 

deficiências 

Quantidade de 

atendimentos 

Colaboradores 

da SRM 

Dificuldades 

encontradas 

Parceria 

com 

professor 

da sala 

comum? 

Conhecimen

to da 

proposta 

Ensino 

Colaborativo 

Formação de 

interesse 

PSR1 28 

 Síndrome de Down 
 Outras deficiências 

de aprendizagem 
não 
diagnosticadas 

Muitas vezes não 

são diagnosticadas, 

os alunos não tem 

laudos pela 

dificuldade dos 

familiares 

procurarem e 

conseguirem um 

especialista na área 

1 vez por 

semana 

Colegas de 

SRM 

 Falta maior 
integração da 
gestão em abraçar 
essa sala 

 Material didático 
para ser 
confeccionado 

Sim 

Conhecendo 

através da 

professora 

Márcia 

Peixinho 

 Educação 
Inclusiva 

PSR2 29 

 DI 
 TDAH 
 DA 
 DAP 
 Transtorno de 

Conduta 

Suspeição, 

levantando a 

hipóteses após a 

triagem 

1 vez por 

semana 

Colegas de 

SRM 

 Sensibilidade por 
conta da gestão 

 
Sim 

Esta 

terminologia 

não 

 Autismo 
 DI 
 DV 
 DA 

PSR3 27 

 DAP 
 Transtorno de 

Conduta 
 DI 
 Transtorno 

Hipercinético 
 Autismo 
 TOC 
 Oligrofenia 
 PC 

Suspeição da 

deficiência 

1 ou 2 vezes 

por semana 

Colegas de 

SRM 

 Falta de 
compromisso da 
família para levar a 
criança no turno 
oposto 

 Falta de 
entendimento de 
alguns 
profissionais da 
escola e da 
gestora quanto à 
importância da 
SRM 

Em parte Não  DI 
 Autismo 

Fonte: Elaboração própria.               DI: Deficiência Intelectual    DA: Deficiência Auditiva            SRM: Sala de Recursos Multifuncionais 

TDAH: Transtorno e Déficit de Atenção e Hiperatividade    DAP: Dificuldades de Aprendizagem TOC: Transtorno Compulsivo Obsessivo  
PC: Paralisia Cerebral   
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Quadro 6 - Caracterização do trabalho das professoras da sala comum que possuem alunos com NEE 

Partic

. 

Nº 

Alunos 

na 

turma 

Quantidad

e de 

alunos 

PAEE 

Sabe identificar a 

deficiência do 

aluno? 

Dificuldades encontradas 

para trabalhar com alunos 

PAEE 

Onde você 

busca auxílio 

para 

trabalhar 

com aluno 

PAEE? 

Possui 

parceiros em 

seu 

trabalho? 

Quem? 

O que conhece 

sobre o trabalho 

da SRM? 

Sugestões para 

os serviços da 

SRM: 

Formações de 

interesse 

PSC2 24 
 03 

 Sim, 
deficiência 
auditiva, 
TDAH e 
deficiência 
intelectual. 

 Adequação dos 
conteúdos 

 Elaboração das 
atividades 

 

Professora 

da SRM 

Sim, 

professora 

da SRM 

 Atividades 
diagnósticas 
específicas; 

 Atividades 
para 
possibilitar 
avanços na 
aprendizagem 
dos alunos. 

 Aumentar o 
tempo do 
atendimento  

 Autismo 
 DI 
 TDAH 

PSC3 30 
 01 

 Sim, paralisia 
cerebral. 

 Falta de formações 
específicas 

 Sala de aula cheia 
 Alunos indisciplinados 

dificultam atenção ao 
aluno PAEE. 

 Professora 
da SRM  

Sim, colegas 

da SRM. 

 Atendimento 
semanal de 
50 min, 
focando nas 
necessidades 
e limitações 
dos alunos 
PAEE; 
 

 

 Melhoria no 
espaço 
físico; 

 Aquisição 
de materiais 
adaptados 
às diversas 
deficiências. 

 

 BRAILLE 
 LIBRAS 
 Discalculia 
 Dislexia 
 Paralisia 

cerebral 
 Defic. 

Intelectual 

Fonte: Elaboração própria. 

PAEE: Público alvo da Educação Especial  PSC: Professor da Sala Comum. 
SRM: Sala de Recursos Multifuncionais     DI: Deficiência Intelectual   
TDAH: Transtorno e Déficit de Atenção e Hiperatividade    
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Analisando os Quadros 3 e 4 (p. 63 e 64), observamos que as professoras 

possuem experiência de muitos anos de atuação na educação, sendo que três são 

pedagogas e duas são graduadas em Geografia e Economia. Todas possuem 

especialização, porém não são especificamente em Educação Especial. Duas das 

professoras são Psicopedagogas e uma está cursando Especialização em 

Atendimento Educacional Especializado.  

A PSR3 é a mais antiga deste grupo, a qual atua nas SRM desde a sua 

implantação na rede municipal (05 anos). A PSR2 é oriunda do Projeto de 

Laboratório de Aprendizagens11, no qual trabalhou durante 07 anos e está atuando 

na SRM há 03 anos. A PSR1 está atuando na SRM há apenas 02 meses e não 

possui nenhuma formação em Educação Especial. A formação que elas já possuem 

restringe-se em cursos de extensão em Tecnologia Assistiva, AEE para surdos, 

Dificuldade de Aprendizagem e Deficiência Intelectual. 

 As dificuldades enfrentadas pelas professoras são apresentadas nos quadros 

5 e 6 (p. 65 e 66), onde destacamos: ausência de apoio da gestão da escola; falta 

de compromisso da família; dificuldades para adequação de conteúdos e elaboração 

de atividades; necessidade de formações específicas; sala cheias e indisciplina dos 

alunos. Outra dificuldade que elas também relatam é sobre a identificação da 

deficiência do aluno que não possui laudo médico. Se elas não conhecem sobre 

essas especificidades, as dificuldades surgirão no cotidiano das salas de aulas ou 

na SRM. Acreditamos que essas dificuldades relatadas podem ser sanadas através 

de um trabalho contínuo de formação para todos os envolvidos no processo 

educacional: professores, gestores, família e comunidade.   

A seguir, apresentamos individualmente, o contexto de cada professora e 

alguns de seus relatos. 

 

 Perfil das professoras da SRM: 

 

PSR1: Atua na rede municipal há 29 anos. Nos últimos anos, esteve em cargo 

de Gestor Escolar; trabalha na SRM há apenas dois meses, a convite da equipe da 

                                                           
11

 LABORATÓRIO - Proposta de intervenção criada com o objetivo de propor alternativas de 

mediação da aprendizagem, a partir do estudo e da ação sobre as dificuldades e necessidades do 
sujeito (educador e educando) por meio de duas ações: O acompanhamento didático-pedagógico e o 
Acompanhamento Psicopedagógico. PROJETO DE INTERVENÇÃO LABORATÓRIOS DE 
APRENDIZAGENS – SEC - 2008, p. 11)  
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Secretaria de Educação (SEC). Quando Gestora, sempre apoiou o trabalho da 

educação inclusiva na escola. Apesar do pouco tempo na SRM, está gostando do 

desafio. Ainda não fez nenhum curso promovido pela SEC. Está cursando uma 

especialização em AEE. Considera que atender 28 alunos é muito! E que o tempo 

de 50 minutos para o atendimento na SRM é pouco. Durante as Formações 

Colaborativas, revelou que, enquanto professora da sala comum, sempre teve 

alunos que ela desconfiava ter deficiência intelectual, mas não tinha certeza, pois 

esses alunos não tinham laudo médico e o acesso à consulta médica especializada, 

para essas crianças, sempre foi muito difícil. 

Em todo o tempo da Formação e Sessões Reflexivas, falou muito pouco, mas 

fica atenta a todas as discussões. A professora da sala comum de sua escola 

(PSC1) desistiu de participar da pesquisa, se fazendo presente em apenas dois dos 

encontros da Formação. Nenhum professor de sua escola se disponibilizou a realizar 

atividades de parceria colaborativa junto a ela.  

Apesar da pouca exposição oral, essa professora participou de todas as 

etapas da pesquisa, sem faltar a nenhum encontro. Afirmou que teve interesse em 

participar da pesquisa para aprender um pouco sobre educação inclusiva. Revelou 

que suas maiores dificuldades para trabalhar com inclusão é a falta de integração da 

gestão da escola com a SRM e a necessidade de confeccionar material didático para 

utilizar com os alunos. Quem a auxilia em suas dúvidas é uma colega de outra SRM.  

Considera que o trabalho da SRM torna o aluno mais independente. Para a 

melhoria do trabalho, sugere que a gestão da escola precisa dar mais apoio ao seu 

trabalho; percebe que na sua escola a SRM é vista como algo à parte da escola. 

 

PSR2: Trabalha na educação há 25 anos e atua há 03 anos na SRM. Antes 

de ingressar na SRM, trabalhou no Laboratório de Aprendizagem com o público de 

alunos que apresentava acentuadas dificuldades na aprendizagem. Com o término 

desse projeto, foi encaminhada para atuar numa SRM, devido a sua experiência 

anterior. Para melhorar sua qualificação, está cursando uma especialização em 

AEE. Participou ativamente de todas as etapas da pesquisa, demonstrando muito 

interesse em todas as atividades propostas.  

Afirmou que o crescimento da autoestima e autoconfiança dos alunos PAEE 

são os maiores benefícios do trabalho desenvolvido na SRM. Porém, para garantir 

melhores resultados, necessitam de mais recursos materiais, estudos e formações e 
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outras parcerias. Esta professora ainda diz: “temos também que descobrir de que 

maneira o aluno deficiente gosta de aprender. O que for do interesse deles, eles não 

esquecem”. 

Em alguns momentos de discussões, observamos que suas opiniões 

divergem das opiniões da professora da sala comum de sua escola, também 

participante da pesquisa. Mas observamos também que as mesmas apresentam 

maturidade profissional, sabendo distinguir o profissional do pessoal.  

Revelou que às vezes o professor da sala comum é muito resistente e não 

aceita que o professor da SRM mexa na sua atividade para adaptar para os alunos 

público alvo da educação especial/PAEE. Afirmou ainda: “nós, da SRM, temos um 

olhar diferenciado para as necessidades destes alunos... Mas nem sempre o 

professor da sala comum compreende isso... nem sempre ele aceita nossas 

sugestões”.  

Observamos que ela é uma profissional muito solícita e com muito boa 

vontade para compartilhar ideias, sugestões e os materiais que confecciona em sua 

SRM. Demonstra muito comprometimento e responsabilidade com o seu trabalho, 

com a escola e com os alunos que realiza atendimentos. Mesmo sem conhecer a 

proposta do ensino colaborativo, já realiza algumas atividades em parceria com os 

professores do ensino comum. 

 

PSR3: Esta professora atua na educação há 13 anos. Enquanto professora 

da sala comum, sempre teve alunos PAEE em suas turmas. Afirmou que sempre 

buscava fazer os cursos promovidos pela SEC. Movida pelo desejo de trabalhar com 

educação especial, encaminhou seu currículo à SEC e obteve a oportunidade de 

atuar em SRM, onde já está trabalhando há 05 anos. Demonstra muita paixão pelo 

seu trabalho, embora sinaliza, sem constrangimentos, todas as suas angústias frente 

aos desafios e dificuldades que encontra no cotidiano da escola.  

A PSR3 relatou também que o professor da SRM precisa buscar e ter boa 

vontade para aprender e ajudar o aluno PAEE. Segundo ela, os estímulos chegam 

muito tarde para esses alunos de modo que eles só passam a acessá-los na escola. 

Relata como dificuldades para o seu trabalho, a falta de compromisso das famílias 

para levar os alunos para o atendimento na SRM, no turno oposto.  
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 Perfil das professoras da sala comum 

 

 PSC2 – Atua na educação há 23 anos, sempre na rede pública. Trabalhou em 

todos os segmentos do Fundamental I e PROEJA. Sempre recebeu alunos PAEE 

em suas turmas. Já participou de dois cursos em educação especial promovidos 

pela SEC, a saber, Dificuldades de Aprendizagem e Deficiência Intelectual. 

Participou assiduamente de todas as etapas da pesquisa e realizou todas as 

atividades propostas.  

Esta professora estabelece uma relação profissional e pessoal boa com a 

professora da SRM, de quem sempre recebe apoio nas dúvidas e necessidades de 

trabalhos e/ou aplicação de atividades para os alunos PAEE. Esta professora 

afirmou que suas maiores dificuldades em sala de aula com estes alunos são a 

adequação dos conteúdos e elaboração de atividades. Revelou que na sua escola 

as salas são sempre muito cheias e o espaço físico é inadequado. Mencionou 

também que o seu reconhecimento do trabalho desenvolvido pela pesquisadora no 

âmbito da educação inclusiva, bem como o incentivo dado pela professora da SRM 

e seus PAEE foram as razões pelas quais ela aceitou participar da pesquisa.  

Durante as etapas da pesquisa, foi transparente em seu discurso, mesmo 

diante de alguns desconfortos quando precisava tecer alguma crítica relacionada ao 

trabalho da SRM de sua escola.  

A PSC2 estabelece uma relação de respeito com a pesquisadora e demais 

participantes. Às vezes, suas opiniões divergem das opiniões da professora da SRM, 

mas ambas sabem separar as relações profissionais e pessoais.  Observamos que, 

mesmo ocorrendo essas divergências, isso não interfere no relacionamento 

interpessoal entre elas. Esta professora apresenta discurso bastante coerente. Faz 

críticas com propriedade sobre o trabalho da educação especial em seu município.  

 

A PSC3 – Professora há 20 anos, cursou o Magistério do 2º grau e 

Bacharelado em Economia. Sempre recebeu alunos PAEE em suas turmas e, por 

isso, passou a se interessar pela educação inclusiva.  

Esta professora participou de todas as etapas da pesquisa com assiduidade, 

interesse e compromisso. Embora conversasse pouco, ela apresentou suas opiniões 

com coerência e propriedade acerca dos assuntos abordados. Demonstrou muito 

compromisso com seus alunos PAEE e sensibilidade às questões da inclusão. Além 
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da regência, exerce também a função de Articuladora da área de Ciências e 

Matemática. Revelou que sempre quis ingressar na SRM, mas ainda não teve 

oportunidade. Percebemos que esta professora mantém um ótimo relacionamento 

interpessoal e profissional com a professora da SRM de sua escola, a qual também 

é participante desta pesquisa. Observamos que não há divergências de opiniões 

entre ambas.  

Para ela, suas maiores dificuldades para trabalhar com alunos PAEE são a 

falta de formações específicas, as salas de aulas muito cheias e alunos 

indisciplinados, dificultando um trabalho mais individual para estes alunos. Realizou 

todas as atividades propostas pela pesquisadora em tempo hábil, demonstrando 

muito entusiasmo e motivação para responder às mesmas. 

 

2º Encontro – Temas abordados: Estudo sobre a Deficiência Intelectual - 

diferença entre Doença Mental e Deficiência Mental; conceitos, caracterização, 

etiologia, diagnóstico e prognóstico da DI; o desenvolvimento e aprendizagem dos 

alunos com DI; os processos de avaliação da aprendizagem. Foram realizados 

Estudos de Casos com análises e discussões de situações do cotidiano das salas de 

aulas que possuem alunos com DI. 

 Esta deficiência foi selecionada para o presente estudo (Deficiência 

Intelectual – DI), por ser o tipo de deficiência com maior número da rede municipal e 

também porque os professores relataram no 1º Encontro que esta é a área mais 

difícil para se trabalhar, pois os alunos possuem comprometimentos na cognição, o 

que dificulta a assimilação dos conteúdos, prejudicando assim, o processo de 

aprendizagem e escolarização dos mesmos. Inicialmente, discutimos sobre a 

diferença entre Doença Mental e Deficiência Mental.  

Estudamos os conceitos, caracterização, etiologia, diagnóstico e prognóstico 

da DI e o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos que possuem esta 

deficiência. Discutimos sobre o atendimento do aluno com DI na sala comum e na 

SRM e como são realizados os processos de avaliação da aprendizagem desses 

atores sociais.  

Nesse encontro, as professoras formaram duplas com seus pares de escola 

para as quais entregamos Estudos de Casos com situações do cotidiano das salas 

de aulas que possuem alunos PAEE para análise, discussão e apresentação ao 



73 
 

grupo. Por meio dessas atividades, cada uma pôde emitir a sua opinião sobre o 

trabalho da inclusão escolar. 

 

3º Encontro – Por meio de aula expositiva e dialogada, apresentamos e 

discutimos o conceito de Adaptações Curriculares e suas finalidades nas práticas 

pedagógicas dos professores. Apresentamos também as Adaptações Curriculares 

de Grande Porte (de responsabilidade dos sistemas de ensino) e Adaptações 

Curriculares de Pequeno Porte (que devem ser realizadas na escola, pelos 

professores, a partir da elaboração do PPP).  

A pesquisadora destacou que não existe “receita pronta” para elaborar 

atividades e avaliações para os alunos PAEE. Entretanto, afirmou compreender que 

os professores necessitam ser esclarecidos e orientados sobre como adequar e/ou 

adaptar atividades a partir dos conteúdos e atividades propostos para a turma toda, 

evitando, assim, que estes alunos se sintam excluídos ou discriminados no espaço 

escolar.  

Posteriormente, introduzimos a temática “Ensino Colaborativo” para a 

discussão. A pesquisadora questionou às professoras se elas já conheciam essa 

proposta e todas disseram desconhecê-la. Durante a explanação da pesquisadora, 

algumas professoras mostraram-se inquietas e apreensivas, principalmente as 

professoras das SRM. Elas questionaram se esta proposta será implantada na rede 

municipal e se elas terão que trabalhar nas salas comuns diariamente.  

A pesquisadora esclareceu que, neste momento, trata-se apenas de uma 

pesquisa em realização, com vistas de, ao final, apresentar uma proposta de 

trabalho para a referida rede de ensino. Esclareceu também que o Ensino 

Colaborativo pode acontecer na escola de forma flexível, adequando-se às 

necessidades específicas de cada aluno ou professor. 

 

4º Encontro – Este encontro foi destinado ao estudo e orientações de como 

elaborar e organizar o Plano Educacional Individual – PEI do aluno com DI. A 

pesquisadora entregou às professoras cópias impressas de um PEI para elaboração 

e preenchimento deste Plano, a fim de exercitar a prática do mesmo. Conforme 

proposta da pesquisa, esta atividade foi realizada em pares (professora da SRM e 

da sala comum da mesma escola).  
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No segundo momento, as professoras foram orientadas a reunir-se em pares 

e nas suas unidades escolares, para planejar e elaborar uma aula em que as duas 

profissionais pudessem trabalhar em parceria colaborativa na sala de aula comum, 

com todos os alunos, inclusive com o aluno DI. Observou-se que as professoras da 

SRM ficaram apreensivas e fizeram muitas perguntas acerca de como deveriam 

realizar esta atividade junto com a professora da sala comum. A pesquisadora fez 

todos os esclarecimentos possíveis e necessários e entregou o Diário de Campo 

para Registro do Trabalho em Parceria Colaborativa (Apêndice G, p. 129), 

explicando como preencher o mesmo após realização do trabalho em parceria 

colaborativa. 

Conforme sugestão de uma das professoras, a pesquisadora informou que 

nesta primeira experiência do trabalho de parceria colaborativa, ela não iria observar 

in loco, para deixar as profissionais à vontade, mas que seriam realizadas mais duas 

experiências destas, e que ela, obrigatoriamente, iria realizar a Observação 

Colaborativa deste trabalho realizado em parceria na sala de aula comum. Ao final, 

foi definido no coletivo a data para o 1º Encontro de Sessão Reflexiva, conforme 

acordado no 1º dia da formação. A pesquisadora solicitou que as professoras 

levassem para este encontro o Diário de Campo da experiência do ensino 

colaborativo, pois este seria de fundamental importância para as discussões. 

 

3.5.2. Etapa 2 – Sessões de Observações Colaborativas 

 Foram realizadas duas Sessões, sendo a primeira na E3 no dia 24 de 

fevereiro/2016 e a segunda na E2 no dia 01 de março/2016. Essas Sessões 

aconteceram nos momentos em que os professores da SRM e da sala comum 

desenvolveram atividades na proposta de ensino colaborativo, numa sala de aula 

comum que possui alunos PAEE, oportunizando a interação e parceria entre ambos, 

visando um melhor acompanhamento a estes alunos.  

Estes momentos oportunizaram às participantes da pesquisa vivenciarem a 

proposta do ensino colaborativo em sala de aula, através da parceria e interação 

entre as professoras das SRM e das salas comuns.  

Durante a Sessão de Observação Colaborativa na E3, com as professoras 

PSR3 e PSC3, observamos a excelente parceria entre as duas profissionais. Antes 

de iniciar o trabalho com os alunos, a PSC3 apresentou à Pesquisadora o PEI – 

Plano Educacional Individual que foi elaborado para o aluno PAEE. No 
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desenvolvimento da aula, a professora da SRM sentou-se junto ao aluno PAEE, 

enquanto a professora referência da turma (PSC3) apresentava o conteúdo. 

Ressaltamos que durante a explanação, a professora da SRM também contribuiu 

com a aula, emitindo suas opiniões e interagindo com toda a turma. Mesmo 

apresentando dificuldades na oralidade e na dicção, o aluno PAEE foi estimulado o 

tempo inteiro pelas professoras para participar das discussões.  

Observamos que toda a turma demonstra afetividade, carinho e respeito pelo 

colega PAEE, o que contribui para elevar a autoestima do mesmo. Este aluno 

demonstra ser muito feliz neste espaço social. Além do déficit cognitivo, ele possui 

baixa visão. As professoras tiveram o cuidado de elaborar suas atividades com a 

fonte ampliada. A atividade entregue ao aluno foi a mesma elaborada para toda a 

turma, porém com adequações de acordo às habilidades e competências que o 

aluno já possui.  

A Professora da SRM utilizou recursos didáticos apropriados para este aluno 

como, por exemplo, a prancha de apoio e régua de ampliação para pessoas com 

baixa visão, além de material dourado para ajudá-lo na realização dos cálculos 

matemáticos. Ao final da aula, a professora da sala comum relatou que sem o apoio 

e intervenção da colega da SRM, seria impossível dar uma atenção ao aluno 

especial, pois o mesmo possui um ritmo de aprendizagem muito lento, além da 

dificuldade visual que requer um apoio durante a leitura e desenvolvimento das 

atividades.   

A Observação Colaborativa na E2 aconteceu com a parceria entre a PSR2 e 

a PSC2. A professora da SRM ministrou a aula de matemática para a turma, 

enquanto a professora da sala comum trabalhava à parte, com dois alunos PAEE, 

não havendo nenhuma interação com os demais alunos da turma. Não foi 

apresentado à Pesquisadora, nenhum Plano Educacional Individual (PEI) para os 

alunos PAEE. Observou-se que não houve articulação entre os conteúdos 

trabalhados com a turma  e a atividade que foi aplicada para os alunos PAEE.  

Sob a orientação da professora referência (PSC2), os alunos PAEE 

respondiam a uma atividade escrita, elaborada especificamente para eles. No 

decorrer na aula, observamos também que houve pouca interação entre as duas 

profissionais e entre os dois alunos com o restante da turma. A turma demonstrou-se 

alheia aos colegas PAEE.  
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Observamos a necessidade do diálogo das duas profissionais com a turma, a 

fim de sensibilizá-los sobre a presença dos alunos PAEE na sala, visando uma 

melhor aceitação e interação neste espaço social. 

A professora da E1 (PSR1) não realizou esta proposta de atividade do ensino 

colaborativo em sua escola, justificando que nenhum professor das salas comuns 

aceitaram a vivência desta experiência. 

 

3.5.3. Etapa 3 – Sessões Reflexivas  

 

Foram realizadas duas Sessões Reflexivas. Estes momentos foram destinados 

para discussões, reflexões e avaliações das práticas desenvolvidas em sala de aula 

através do ensino colaborativo.  

A primeira Sessão Reflexiva aconteceu na escola E2, em horário de AC – 

Atividade Complementar, cujo tempo é muito curto, de apenas 01 hora. Os 

professores se empolgaram com as discussões e reflexões acerca das atividades 

realizadas em parceria colaborativa que extrapolamos o tempo em mais 1h e 30min. 

Reconhecendo a importância deste momento, todas elas sugeriram que o próximo 

encontro acontecesse em um turno de trabalho para que houvesse tempo suficiente 

de realizar todas as discussões e reflexões necessárias. 

Conforme solicitação, o segundo encontro ocorreu na escola E3, durante uma 

manhã, em horário letivo, o que oportunizou melhores reflexões e análises das 

atividades realizadas. 

Foram momentos muito significativos, onde os professores tiveram a 

oportunidade de refletir, discutir e avaliar suas práticas pedagógicas. Na primeira 

Sessão Reflexiva, os professores estavam inseguros, porém ansiosos para 

relatarem suas experiências do ensino colaborativo e discutirem com as demais 

participantes.  

A professora da E1 (PSR1) relatou não ter aplicado a atividade proposta 

porque nenhum professor de sua escola aceitou.  

As professoras da E3 iniciaram os relatos da experiência. A professora da SRM 

falou que a professora da sala comum já havia trazido a atividade a ser desenvolvida 

na sala de aula e que elas analisaram e discutiram como fariam as adequações 

curriculares necessárias ao aluno PAEE, através da elaboração do PEI. Relatou que 

dispunham de um texto para a atividade, mas que precisaram ampliá-lo porque o 



77 
 

aluno apresentava também problemas de visão. Além disso, optaram por suprimir 

algumas questões e, a partir daí o aluno PAEE deu conta. Segundo ela, o que os 

alunos que não são público-alvo da educação especial conseguem executar com 

facilidade, o aluno PAEE não o faz na mesma medida: “ele deu conta, porque 

algumas coisas foram adaptadas, pois, para os outros estava perfeito, mas para ele 

tava difícil”, afirmou ela. 

Relatou que procurou a professora da sala comum (PSC2) para saber qual 

conteúdo seria trabalhado; foi informada do conteúdo e do livro que ela deveria 

pesquisar. A PSC 2 mostrou a atividade que seria para toda a turma, inclusive para 

os alunos PAEE. A professora da SRM (PSR2) considerou que a atividade estava 

muito difícil e fez algumas adaptações, com as quais a PSC2 não concordou porque 

achou que estava fácil demais. Houve uma divergência de opiniões entre elas. A 

PSR2 foi para a sala, acompanhou a aula, mas, na hora da atividade, a PSC2 pediu 

que levasse o aluno PAEE para a SRM (neste dia só estava presente um aluno 

nesta sala) para fazer a atividade lá. 

Depois do relato da PSR2, a professora da sala comum se justificou, 

alegando que, desde o início, a atividade já começou com certa deficiência, uma vez 

que não houve planejamento: “a gente não sentou para fazer esse planejamento, 

entendeu? Não sentamos as duas juntas para organizar”.  

A pesquisadora questionou estas duas professoras sobre que aprendizagem 

elas tiraram dessa experiência. A PSC2, respondeu:  

 

No meu ponto de vista, a lição é a seguinte: é a questão do 
relacionamento interpessoal entre os professores e tem que ter a 
questão do planejamento... não tem pra onde correr... tem que sentar 
para planejar. Precisa ter o diálogo para que se possa realizar a 
atividade em parceria. E às vezes a gente tá divergindo. 

  

A professora da SRM da E3 disse que essa prática deve ser apresentada aos 

outros professores da escola, de modo que eles possam saber o quanto foi bom. 

Afirmou que “tem professores que só reclamam, mas não chegam perto”. A 

professora da SRM da E2 disse que seria interessante que essa proposta de 

formação fosse para todos os professores, em todas as escolas. Disse que se 

houvesse esse preparo para os professores “não aconteceria esse desconforto 

como aconteceu com a colega”. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. DO TEXTO PARA O CONTEXTO: RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Partindo da questão que motivou este estudo: - „Como a formação continuada 

na perspectiva colaborativa pode contribuir com o trabalho dos professores das 

salas comuns e SRM que possuem alunos público-alvo da educação 

especial/PAEE?‟  - „Como a formação colaborativa contribui para a reflexão crítica e 

mudanças nas práticas pedagógicas desses profissionais?‟, foram sistematizadas 

cinco categorias para análise dos dados coletados, assim organizadas: 

 

1- Formação inicial e continuada 

2- Organização e funcionamento das SRM 

3- Parceria e interação entre as professoras das SRM e sala comum 

4- Dificuldades encontradas para o atendimento dos alunos PAEE 

5- Participação e avaliação nas Formações Colaborativas 

 

 

4.1 . Formação inicial e continuada 

 

A Resolução do CNE/CEB 4/2009 que estabelece as Diretrizes Operacionais 

para o Atendimento Educacional Especializado - AEE na educação básica indica 

que o profissional do AEE deve ter formação específica em Educação Especial e sua 

formação inicial deve ser em qualquer curso de licenciatura que o habilite a lecionar. 

Analisando as informações coletadas nos questionários, observamos que 

nenhuma das professoras das SRM participou de formações específicas para se 

ingressar neste serviço. Vimos que não existe uma política definida, com critérios 

estabelecidos para a seleção e também qualificação destas profissionais, o que 

consideramos crítico, uma vez que se trata de uma modalidade da educação que 

necessita de profissionais com qualificação na área.  

Observamos que duas das participantes não são Pedagogas, e sim, 

licenciadas em Geografia (cursando agora uma especialização em AEE) e Economia 

(com especialização em Psicopedagogia). As outras três participantes são 
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Pedagogas, duas com Especialização em Psicopedagogia e uma com 

Especialização em Psicologia Educacional.  

 As profissionais sinalizam que a ausência de formações específicas nas áreas 

do público-alvo de alunos que elas possuem em sala de aula ou que acompanham 

nas SRM, dificulta muito o trabalho, como podemos observar nos relatos abaixo: 

 

PSR3: [...] são deficiências diferentes para a gente dar conta... são 
trabalhos diferenciados para cada aluno... aí, sem formações, a 
gente fica perdida e se sente sozinha. Quando chega um aluno com 
laudo novo... Meu Deus! E agora? Então eu acho que as formações 
devem ser o ano inteiro!.  
 
PSR2: [...] tem que ter também formação para os gestores. Porque 
tem que tá claro para os gestores e coordenadores o que é a Sala de 
Recursos Multifuncionais e quem é perfil para estas salas. Eles 
querem que a gente fique alfabetizando alunos que não são 
deficientes... Mas... é dever das Salas de Recursos? 

 
 

O MEC determina no Manual de Salas de Recursos – Espaço para 

Atendimento Educacional Especializado, e que os profissionais que atuam nesses 

espaços tenham formação continuada que o habilite para atuar nas áreas da 

educação especial para o atendimento às necessidades educacionais especiais dos 

alunos. A formação em áreas especificas deve abranger conhecimentos acerca de: 

Comunicação Aumentativa e Alternativa, Sistema Braille, Orientação e Mobilidade, 

Soroban, Ensino da Língua Brasileira de Sinais - Libras, Ensino de Língua 

Portuguesa para Surdos, Atividades de Vida Diária, Atividades Cognitivas, 

Aprofundamento e Enriquecimento Curricular, Estimulação Precoce (ALVES, 2006, 

p. 17). 

Nestes últimos anos, a Secretaria Municipal da Educação de Itabuna vem 

ofertando alguns dos cursos supracitados, porém os profissionais das SRM ainda 

não foram contemplados com formação em todas as áreas, o que vem dificultando a 

realização de algumas atividades nos atendimentos para os alunos PAEE.  

A oferta de cursos de formação para as professoras das salas comuns 

também são incipientes, não atendendo às necessidades dos professores que 

possuem alunos PAEE em suas turmas. Afirmaram que elas sentem uma grande 

necessidade de formações nas áreas das deficiências, uma vez que o conhecimento 

acerca da educação especial subsidiará a atuação dessas profissionais ao 

trabalharem com os alunos PAEE no cotidiano das aulas. Algumas professoras 
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relataram não saber distinguir as patologias e/ou deficiências e que as salas de 

aulas da rede municipal estão cheias de alunos com doença mental, sem 

diagnóstico médico nem tratamento adequado e necessário. 

 As professoras demonstraram interesse em formações específicas 

exatamente de acordo a demanda de alunos PAEE que possuem em suas classes: 

Educação Inclusiva, Autismo, Deficiências Intelectual, Visual e Auditiva, TDAH, 

Discalculia, Dislexia e Paralisia Cerebral.  

Ressaltaram a necessidade de inserir no Projeto Político Pedagógico da 

escola – PPP, as questões do currículo adaptado e flexível para os alunos PAEE. A 

PSC2 afirmou que “o PPP é feito no coletivo, mas os professores não se afinam, não 

chegam a um consenso principalmente quando se trata dos alunos especiais”. 

A PSC1 disse que “às vezes, a comunidade escolar faz um PPP bonito, 

florido, mas nada é colocado em prática”. Ainda sobre o PPP, a PSR2 afirmou: “O 

PPP fica só no papel; os objetivos que são definidos não são alcançáveis e as ações 

não são realizadas”. 

Sinalizam que a família também necessita passar por momentos de 

formações, para compreender as deficiências e limitações de seus filhos e passar a 

ter o compromisso e a responsabilidade de levá-los para os atendimentos na SRM 

no contra turno, bem como a outros serviços quando necessário. 

A professora PSC2 alegou não ter mais interesse em fazer cursos em 

educação especial. Disse ainda ser “angustiante ter alunos deficientes e não saber o 

que fazer, por falta de conhecimento na área”. Todas as professoras disseram que a 

área da DI é a mais difícil para se trabalhar, uma vez que os alunos com esta 

deficiência estão com a sua cognição comprometida. 

 

4.2 Organização e funcionamento das SRM 

 

No decorrer do estudo, as professoras das SRM sempre repetiam que a 

quantidade de alunos atendidos é muito grande. De acordo com os dados coletados, 

observamos que os atendimentos nas SRM acontecem apenas uma vez (ou no 

máximo, duas vezes), durante 50 min, o que consideramos muito pouco para a 

realização de um trabalho que garanta o desenvolvimento da aprendizagem e 

escolarização dos alunos PAEE. A PSR2 afirmou que em algumas atividades, ela 

costuma formar duplas para otimizar o tempo e dinamizar os atendimentos. 
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Como este tempo e frequência são tão curtos, percebemos que os 

professores das salas comuns são os que mais ficam sobrecarregados de trabalho, 

tendo que cumprir o planejamento das aulas e conteúdos e ainda dar assistência e 

atenção aos alunos PAEE. 

Outro fator que nos chamou a atenção nos relatos das professoras, foi em 

relação ao público-alvo de alunos que são atendidos nas SRM: a grande maioria não 

são  alunos PAEE, e sim, alunos com dificuldades acentuadas de aprendizagens, os 

quais não são perfis para atendimento nestas salas. Observamos, então, que a 

professora da SRM fica sobrecarregada de alunos que não deveria atender, 

impedindo, assim, o acompanhamento e auxílio para os professores das salas 

comuns. 

Percebe-se a necessidade de uma reorganização nos tempos, 

funcionamentos e serviços ofertados nestas salas, para que as profissionais possam 

dar um melhor acompanhamento aos alunos, assistência e auxílio aos professores 

das salas comuns, em conformidade com a proposta desta política de inclusão, cujo 

Manual das Salas de Recursos Multifuncionais – Espaço para Atendimento 

Educacional Especializado (Alves, 2006) orienta que:  

 

A iniciativa de implantação de salas de recursos multifuncionais nas 
escolas públicas de ensino regular responde aos objetivos de uma 
prática educacional inclusiva que organiza serviços para o 
atendimento educacional especializado, disponibiliza recursos e 
promove atividades para desenvolver o potencial de todos os alunos, 
a sua participação e aprendizagem. Essa ação possibilita o apoio aos 
educadores no exercício da função docente, a partir da compreensão 
de atuação multidisciplinar e do trabalho colaborativo realizado entre 
professores das classes comuns e das salas de recursos (ALVES, 
2006, p. 12) 

 

 
O documento supracitado deixa claro que é função também dos professores 

das SRM, além do atendimento aos alunos, o apoio aos professores das salas 

comuns, por meio de parcerias do trabalho colaborativo. 

 

4.3. Parceria e interação entre as professoras das SRM e sala comum 

 

 De acordo com os dados coletados por meio de questionário, registros em 

diários de campo e gravações de áudios, observamos que a interação entre as 
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profissionais das SRM e as professoras das salas comuns é quase inexistente.  

Conforme descreve Alves (2006), no Manual das Salas de Recursos Multifuncionais 

– Espaço para Atendimento Educacional Especializado, as principais atribuições dos 

professores das salas de recursos multifuncionais são: 

  

• atuar, como docente, nas atividades de complementação ou 
suplementação curricular específica que constituem o atendimento 
educacional especializado dos alunos com necessidades 
educacionais especiais; 
• atuar de forma colaborativa com o professor da classe comum para 
a definição de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do 
aluno com necessidades educacionais especiais ao currículo e a sua 
interação no grupo; • promover as condições para a inclusão dos 
alunos com necessidades educacionais especiais em todas as 
atividades da escola; 
• orientar as famílias para o seu envolvimento e a sua participação no 
processo educacional (ALVES, 2006, p. 17). 

 

Percebemos em algumas falas das professoras das SRM que os professores 

das salas comuns às vezes resistem para aceitar ajuda, sugestões e a presença 

delas nas salas durante suas aulas. A PSR2 relatou:  

 

Nós também já fomos professoras de sala de aula e sabemos que 
quando alguém entra na sala e vai querer mexer em alguma 
estrutura, a gente não gosta né? E às vezes eu sinto isso: que a 
professora (referindo-se à PSC2) não gosta... quando eu fui na sala 
saber o que ela iria trabalhar na atividade do ensino colaborativo, ela 
só falou: “biomas”. Eu perguntei onde eu achava isso, onde ela 
recorreu e ela entregou o livro dizendo: “pronto, tá aqui...”, sem 
informar a página... Eu não senti que ela queria me esclarecer muito 
não.  

 

A PSR2 demonstrou um pouco de desconforto nas Sessões Reflexivas, 

quando necessitou se referir ao trabalho de parceria com a professora da sala 

comum de sua escola, também participante desta pesquisa. Ainda desabafou, 

alegando que sente angústias pelo fato de o professor da sala comum não estar 

engajado com o professor da SRM:  

[...] a gente não tem muito a parceria dos professores. Eles acham 
que nós temos regalias porque tá numa sala sozinho, com ar 
condicionado, atende um ou dois alunos por horário... mas eu fico 
mentalmente muito cansada, porque esses alunos têm muitas 
dificuldades... e o tempo do atendimento é curto [...].  
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Para ela, está faltando interação com os professores das salas comuns. 

Segundo afirmou, sempre que um professor a solicita, ela nunca diz não, e 

ressaltou: “eu tenho um diálogo com os professores... eu deixo aberto para eles; 

digo: „qualquer atividade, de qualquer assunto, me procura que eu adapto [...]”. 

Meirieu (2005) afirma que nós educadores, precisamos ter coragem e vencer 

o medo através da confiança, pois quando se tenta „educar‟, sempre surgem 

resistências. Vencer a essas resistências, faz parte do processo educacional. 

Os relatos coletados das professoras nos remetem à reflexão porque, nas 

Formações Colaborativas, quando abordamos e apresentamos a proposta do Ensino 

Colaborativo, percebemos que as professoras das SRM ficaram preocupadas e 

apreensivas, diante da possibilidade desta proposta vir a ser implantada na rede 

municipal de Itabuna. Fizeram muitos questionamentos sobre como essa parceria 

aconteceria, se elas teriam que trabalhar nas salas de aulas todos os dias e 

argumentaram que não “dariam conta” de atender a tantos alunos e ainda ir para as 

salas de aula auxiliar os professores. A PSR3 argumentou: 

 

Essa questão dessa parceria, eu acho necessária... eu acho justa. 
Só não sei se a gente dará conta. Essa é uma questão que tem que 
ficar muita clara. Eu não sei se os profissionais das SRM darão 
conta, mas acredito que é viável. É uma proposta boa... o nosso 
medo é uma interpretação dessa proposta, porque tudo quando 
chega novo, existem várias interpretações... tem aquela pessoa que 
vai interpretar como de fato deve acontecer. Tem aquela que vai 
querer se beneficiar da proposta. Então tudo isso deve ser pensado 
na hora de repassar. 

 

A PSR2 completou: 

 

É. Eu concordo com o que a colega (PSR3) falou. Quando ela citou: 
“Será que a gente vai dar conta?” né? Essa será uma das minhas 
preocupações. Porque esse dar conta, eu não acredito que seja por 
causa das professoras das SRM... É por conta da quantidade de 
alunos... Tem profissionais das SRM que estão praticamente 
doentes, ou seja, estão cansadas... porque tem que dar conta de 
mais de trinta alunos e mais de trinta relatórios. E a gente tem que 
prestar contas à SEC. 
 
 

 A PSC2 afirmou que “para que o trabalho realmente dê certo, tem que se ter a 

interação e o planejamento entre o professor da sala comum e o da sala de 

recursos”. 
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A PSR2 afirmou já trabalhar em parceria com os professores da sala comum, 

auxiliando-os na elaboração e adaptação de materiais e atividades para os alunos 

PAEE, porém nunca atuou “dentro” da sala de aula. Revelou que os professores da 

sala comum apresentam algumas resistências com o professor da SRM, o que 

dificulta essa parceria entre ambos. 

Quanto à parceria para o trabalho, não é necessária uma amizade, mas uma 

relação de confiança mútua, que os permita discutir as diferentes visões que ambos 

têm sobre os alunos, buscando sempre melhorar o ensino/aprendizagem destes 

(ASSIS, MENDES e ALMEIDA, 2011). 

Por meio desses relatos e preocupações das professoras das SRM, 

observamos que não são somente os professores das salas comuns que 

apresentam dificuldades para trabalhar em parceria. Existem dificuldades também 

por parte dos professores das SRM, o que nos desperta para a urgente necessidade 

de reorganização do funcionamento destas salas e a redefinição e esclarecimento 

das atribuições dos profissionais que a compõem. 

A Nota Técnica 11/10 define as atribuições do professor do AEE, dentre as 

quais destacamos: 

 

4. Estabelecer a articulação com os professores da sala de aula 
comum e com demais profissionais da escola, visando a 
disponibilização dos serviços e recursos e o desenvolvimento de 
atividades para a participação e aprendizagem dos alunos nas 
atividades escolares; bem como as parcerias com as áreas 
intersetoriais;  
5. Orientar os demais professores e as famílias sobre os recursos 
pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno de forma a 
ampliar suas habilidades, promovendo sua autonomia e participação 
(BRASIL, 2010, p. 05) 

 

 Sinalizamos, assim, a necessidade de se definir e organizar a carga horária 

das profissionais das SRM destinando horários específicos para o acompanhamento 

e auxílio aos professores, bem como para atendimento e orientações aos familiares.     

 

 

4.4. Dificuldades encontradas para o atendimento dos alunos público alvo da 

educação especial/PAEE 
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 Muitas são as dificuldades relatadas pelas professoras das SRM participantes 

desta pesquisa. Mas, o que mais nos chama a atenção, é a falta de apoio dos 

gestores das escolas. Elas consideram que os gestores não valorizam este serviço, 

e, por isso, não apoiam. Ressaltam que Gestores e Coordenadores necessitam ser 

orientados acerca dos trabalhos desenvolvidos com os alunos PAEE. A PSC3 

afirmou que “o coordenador poderia auxiliar melhor o professor da sala comum, mas 

ele também não sabe trabalhar”.  

No decorrer do desenvolvimento da pesquisa, observamos que existe uma 

queixa muito grande por parte das professoras das SRM em relação aos gestores 

das escolas, os quais não valorizam muito o trabalho e nem apoiam estas 

profissionais. Elas sempre sinalizavam sobre a necessidade de os gestores 

escolares participarem de trabalhos de formação continuada para compreenderem 

melhor os serviços ofertados nas SRM e apoiarem mais os alunos PAEE 

matriculados nas escolas. 

A PSR2 considera que os gestores “precisam ser mais orientados sobre o 

trabalho da SRM, pois a mesma faz parte da escola, está dentro dela...” Afirmou que 

a falta de apoio da gestão é o que torna o trabalho da SRM mais difícil. Quando 

necessita de ajuda e apoio, procura colegas de outras SRM.  

A PSR3 desabafou que já sofreu por enfrentar impasses na realização do 

trabalho. Disse ela: “já chorei várias vezes pelas dificuldades que encontrei para 

trabalhar com os alunos especiais e pelas resistências dos gestores”. Esta 

professora esclareceu ainda que os professores e a Gestão não estão respeitando o 

trabalho da SRM, afirmando: “nós não somos convidados para o Conselho de 

Classe, inclusive para discussão dos alunos público-alvo da educação especial”. 

Mendes, Vilaronga e Zerbato (2014), afirmam que os gestores escolares 

necessitam ter clareza dos princípios de inclusão escolar para colocá-los em prática 

no cotidiano da escola, visando o apoio aos alunos PAEE e evitando o seu fracasso 

escolar. 

Outra dificuldade bastante relatada refere-se a quantidades de alunos para 

serem atendidos nas SRM, o que dificulta um melhor acompanhamento para os 

alunos e professores das salas comuns. A PSR3 afirmou ser difícil ir trabalhar na 

sala de aula com o professor referência, pois a demanda de atendimentos é muito 

grande no dia a dia, principalmente ela que trabalha numa escola considerada de 
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grande porte, onde possuem muitos professores e uma demanda grande de alunos 

PAEE. 

Sobre quantidades de alunos, os professores das salas comuns também 

citam este fator como um grande empecilho para a atenção aos alunos PAEE 

durante as aulas. A PSC3 afirmou “ser muito difícil ter alunos especiais em salas 

muito cheias”. Por esse motivo, decidiu fazer uma Especialização em 

Psicopedagogia para compreender melhor o trabalho com os alunos PAEE. 

Relatam que a ausência de laudo médico também dificulta muito o trabalho 

tanto nas SRM, como nas salas de aulas, principalmente com os alunos DI. A PSR1 

afirmou que sempre desconfiou que havia alunos com DI nas turmas em que 

ministrava aulas, mas não tinha certeza, pois não tinham laudos, e ressaltou: 

“consulta com neurologista está muito difícil!” A PSC3 afirmou que o professor da 

sala comum “não dá conta de realizar trabalho individual com alunos DI... isso é 

impossível para sala com 35 alunos”. 

Com o estudo da temática sobre Adaptações Curriculares, os professores 

relataram que esta é uma das maiores dificuldades encontradas no trabalho com 

alunos PAEE. A PSC1 afirmou achar absurdo o fato de dois alunos com DI 

estudarem na mesma sala, haja vista a falta de condições de aprendizagem desses. 

Na opinião dela, “dar aula para toda a turma e na hora da atividade não poder dar a 

mesma para os alunos especiais, isso é muito triste”.  

Para a PSC2, nas séries iniciais é muito mais fácil fazer adaptações de 

materiais e atividades. Contudo, segundo ela, “no Fundamental II é mais difícil, pois 

é complicado adaptar atividade para aluno PC (Paralisia Cerebral) porque ele tem 

comprometimento motor e na fala”. 

A PSC1 relatou as dificuldades enfrentadas nas tarefas de adaptações das 

atividades devido à necessidade de tempo para selecionar as atividades e os 

materiais utilizados na mesma. Além disso, afirmou que é necessário que o 

profissional tenha habilidades tecnológicas, e que seu trabalho seja amparado por 

recursos tais como computador, internet, impressora, tinta etc.  

 Segundo elas, a falta de compromisso e responsabilidade dos familiares para 

levar os alunos para os atendimentos necessários são frequentes. Alguns alunos 

evadem dos serviços de apoio. 

Sobre o trabalho em parceria colaborativa, a PSR2 relatou que na escola 

delas foi muito complicado organizar uma proposta de aula baseada no ensino 
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colaborativo devido a vários eventos que ocorreram na escola e ao recesso do 

carnaval. Afirmou: “não conseguimos sentar e nos organizar... isso aí foi umas das 

maiores dificuldades que tivemos”. 

Quando questionadas sobre a quem elas se dirigem quando necessitam 

esclarecer dúvidas, elas responderam que buscam auxílio com as outras colegas, 

também das SRM. Observamos que nenhuma delas respondeu que recorre à 

Coordenação destas Salas ou à Assessoria da Educação Especial no município. 

Outras dificuldades relatadas: 

-Falta de acesso aos profissionais da saúde para diagnóstico médico dos 

alunos, principalmente neurologistas e psiquiatras. 

-Dificuldade para realizar adaptações curriculares nas atividades dos alunos, 

pela falta de formação acerca deste assunto e escassez de recursos materiais e 

tecnológicos. 

 

4.5. Participação nas Formações Colaborativas  

 

 As professoras participantes desta pesquisa relataram que foi muito 

proveitoso participar dos momentos de Formações Colaborativas. Embora nos 

primeiros encontros algumas delas demonstraram um pouco de resistência e 

incredulidade em relação a proposta do ensino colaborativo, com o decorrer da 

pesquisa e encontros, elas foram verificando que é possível a parceria entre os 

professores das salas comuns e SRM.  

 Durante os encontros da formação, a PSR2 afirmou que “a busca do 

professor é importante; precisa buscar ajuda, pesquisar na Internet, confeccionar 

materiais...”. 

 

Sobre as Formações Colaborativas as professoras afirmaram: 

 
PSC2: [...] eu achei interessante a formação. Essa questão da 
formação colaborativa veio nos trazer informações dessa proposta 
né? De trabalhar dessa forma e abrir alguns horizontes. Mas nós, 
profissionais que estamos na sala de aula com muitos alunos com 
necessidades especiais, precisamos ter tempo para realizar as 
atividades. E a presença de outra pessoa que esteja já trabalhando 
com essas necessidades, com certeza vai colaborar bastante para o 
melhor andamento de toda atividade da sala e, também, na 
aprendizagem do aluno. Eu achei muito importante. 
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 PSC3: [...] essas formações que foram feitas foram muito 
proveitosas... abriu muito minha cabeça, né? Embora eu já viesse 
fazendo o meu trabalho de formiguinha, mas eu me sentia muito 
frustrada em relação aos alunos que a gente tem né? E essas 
formações me fez ver que é possível. Eu achei a experiência 
maravilhosa e espero realmente que essa proposta venha a ser 
implantada para a gente desenvolver um trabalho de qualidade. 
Porque os meninos merecem, né? Eu me lembro que numa das 
formações que você deu, você falou da questão do currículo, para 
quando a gente for fazer o plano de curso, já acrescentar ali os 
conteúdos que poderão ser trabalhados com o aluno especial. E isso, 
por mais que eu já viesse fazendo alguma coisa, nunca tinha me 
ocorrido que poderia fazer assim. 
 
PSR1: [...] a formação para mim foi muito viável. Muito proveitosa, e 
creio que de agora em diante, pra mim, o olhar vai ser um pouco 
diferenciado. Tanto que, até na escola mesmo, a gente já vai 
amadurecendo, já vai vendo até outras coisas. 
 
PSC2: [...] com essa visão da proposta colaborativa, você já vai 
encontrando outros viéis para você ir podendo trabalhar. Você 
percebe que vai ter o apoio de outras pessoas para realização do 
trabalho e você não estará só... Mais tudo isso vai passar também 
pela interpretação de cada um. 
 

 

As professoras ressaltaram a importância das Sessões Reflexivas no trabalho 

de formação colaborativa como fundamental para as discussões, análises e 

avaliações das práticas pedagógicas realizadas em sala de aula e nas SRM, as 

quais contribuíram para a reflexão no coletivo sobre as suas atitudes e formas de 

trabalhar nas turmas que possuem alunos PAEE. 

Apresentamos nos Quadros 7, 8, 9, 10, e 11, os resultados do preenchimento 

da Ficha de Avaliação da Formação Colaborativa: 



89 
 

Quadro 7 - AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO COLABORATIVA 

 

1. AVALIAÇÃO DIDÁTICA 

 

ASPECTOS 

 

PROFISSIONAL SRM PROFISSIONAL SALA COMUM 

 

1.1 Tempo para os estudos e discussões 

 

Satisfatório          (  1  ) 

Muito satisfatório     (  2  ) 

 

Satisfatório          (   1  ) 

Muito satisfatório     (   1  ) 

 

 

1.2. Tempo para planejamento e reflexões 

 

Satisfatório          (  3  ) 

Muito satisfatório     (      ) 

 

 

Satisfatório           (  1  ) 

Insatisfatório             (  1  ) 

 

1.3. Qualidade das informações e 
conhecimentos trabalhados nas sessões 
reflexivas 

 

Satisfatório          (      ) 

Muito satisfatório     (  3  ) 

 

Satisfatório           (      ) 

Muito satisfatório      (  2  ) 

  

1.4. Organização do material didático 
 

 

Satisfatório          (  2  ) 

Muito satisfatório     (  1  ) 

 

 

Satisfatório           (  2  ) 

Muito satisfatório      (      ) 

Fonte: Elaboração própria. 

SRM: Sala de Recursos Multifuncionais   
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Quadro 8 - AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO COLABORATIVA 

 

2. AVALIAÇÃO DA PESQUISADORA 

 

ASPECTOS 

 

PROFISSIONAL SRM PROFISSIONAL SALA COMUM 

 

2.1. Clareza nos assuntos abordados 

 

 

 

Satisfatório          (      ) 

Muito satisfatório     (  3  ) 

 

Satisfatório          (      ) 

Muito satisfatório     (  2  ) 

 

2.2 Domínio do assunto proposto 

 

 

Satisfatório          (      ) 

Muito satisfatório     (  3  ) 

 

 

Satisfatório          (      ) 

Muito satisfatório     (  2  ) 

 

2.3 Compromisso com as atividades 

propostas 

 

 

Satisfatório          (      ) 

Muito satisfatório     (  3  ) 

 

Satisfatório          (      ) 

Muito satisfatório     (  2  ) 

Fonte: Elaboração própria. 

SRM: Sala de Recursos Multifuncionais   
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Quadro 9 - AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO COLABORATIVA 

 

3. AUTO AVALIAÇÃO 

 

ASPECTOS 

 

PROFISSIONAL SRM PROFISSIONAL SALA COMUM 

 

3.1. Participação pessoal nas discussões 

do grupo 

 

Satisfatório            (  3  ) 

Muito satisfatório       (      ) 

 

Satisfatório          (  1  ) 

Muito satisfatório     (   1 ) 

 

3.2. Realização das atividades práticas na 

sala de aula  

Pouco satisfatório      (  1  ) 

Satisfatório            (  1  ) 

Muito satisfatório       (  1  ) 

 

Satisfatório           (  2  ) 

Muito satisfatório      (      ) 

 

3.3. Registro e avaliação das intervenções 

com o aluno alvo 

Pouco satisfatório      (  1  ) 

Satisfatório            (  2  ) 

Muito satisfatório       (      ) 

 

Satisfatório          (  2 ) 

Muito satisfatório     (     ) 

 

3.4. Significado das experiências de 

ensino colaborativo para sua atuação 

docente 

 

Satisfatório          ( 1  ) 

Muito satisfatório     (  2 ) 

 

Satisfatório          (      ) 

Muito satisfatório     (  2  ) 

 

3.5. Possibilidade de reorganização do 

trabalho para o aluno alvo 

 

Satisfatório          (  2  ) 

Muito satisfatório     (  1  ) 

 

Satisfatório          (  2  ) 

Muito satisfatório     (      ) 

3.6. Mudanças promovidas em sua prática 

pedagógica  

 

Satisfatório          (  3  ) 

Muito satisfatório     (      ) 

 

Pouco satisfatório    (  1  ) 

Muito satisfatório     (  1  ) 

Fonte: Elaboração própria. 

SRM: Sala de Recursos Multifuncionais   
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Quadro 10 - AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO COLABORATIVA 

 

AUTO AVALIAÇÃO – Questões Subjetivas – Professoras das SRM 
 

Professoras 

das Salas de 

Recursos 

Multifuncionais - 

PSR 

1- A experiência da  
Formação 
Colaborativa 
correspondeu as suas 
expectativas iniciais? 

2- Destaque os  
aspectos positivos do 
processo formativo por 
meio de parceria da 
colaborativa: 

3- Destaque os 
aspectos que você 
considerou negativos 
sobre esse processo 
formativo: 

4- Registre um comentário 
sobre esta experiência de 
formação por meio de parceria 
colaborativa entre professor da 
sala comum e professor da 
SRM, destacando mudanças 
em sua prática. 

 

PSR1 

Sim. Mesmo não 

conhecendo a proposta. 

Parceria, 

comprometimento. 

Falta de colaboração dos 

professores da sala comum 

(de minha escola) 

Mesmo participando da Formação, a 

experiência necessária não foi ativa, 

por não ter trabalhado com um 

professor da sala comum. 

 

 

PSR2 

Sim. A colaboração já faz 

parte do contexto do MEC, 

que propõe que o 

professor da SRM atue 

junto ao da sala comum, 

criando estratégias 

pedagógicas para 

favorecer o aluno PAEE. 

Ajudar de forma positiva na 

construção de estratégias 

pedagógicas a partir de 

informações, orientações e 

preparação de material que 

estimule o crescimento do 

aluno PAEE. 

 

- A interação entre professores 

da SRM e sala comum nem 

sempre é vista de forma 

favorável. 

- Transferência de 

responsabilidades de forma 

errônea do professor da sala 

comum para o da SRM.  

Achei louvável, mas o papel de cada 

profissional tem que ser bem 

definido, para o professor da SRM 

atuar de forma colaborativa, 

orientando, informando e criando 

estratégias pedagógicas que 

possibilitem a inclusão do aluno 

PAEE.  

 

PSR3 

Sim, apesar de ser uma 

proposta nova, eu já 

realizava, sem saber. A 

formação veio para 

reforçar essa 

possibilidade. 

Percebi que o aluno PAEE 

pode ter uma participação 

ativa em sala de aula e 

que, com a parceria entre 

professor da SRM e sala 

comum, é possível fazer 

adequação material para 

esses alunos.  

Incompatibilidade de horário 

para planejamento com a 

professora da sala comum, na 

escola. 

A partir da proposta apresentada 

pela Formadora, vimos que há 

possibilidade de realizar um trabalho 

em conjunto que favoreça o aluno de 

inclusão, trabalhando o mesmo 

conteúdo da turma. 

Fonte: Elaboração própria. 

PSR: Professor Sala de Recursos.   SRM: Sala de Recursos Multifuncionais   PAEE – Público alvo da Educação Especial. 
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 Quadro 11 - AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO COLABORATIVA 

 

AUTO AVALIAÇÃO – Questões Subjetivas - Professoras das salas comuns 

Professoras 

das Salas 

Comuns- 

PSC 

5- A experiência da  
Formação Colaborativa 
correspondeu as suas 
expectativas iniciais? 

6- Destaque os  aspectos 
positivos do processo 
formativo por meio de 
parceria da colaborativa: 

7- Destaque os 
aspectos que você 
considerou negativos 
sobre esse processo 
formativo: 

8- Registre um comentário sobre 
esta experiência de formação por meio 
de parceria colaborativa entre 
professor da sala comum e professor 
da SRM, destacando mudanças em 
sua prática. 

 

 

 

 

PSC2 

Sim. Durante os encontros tive a 

oportunidade de compartilhar as 

angústias e dificuldades 

encontradas na sala para 

trabalhar com os educandos 

que apresentam necessidades 

especiais. 

 

 

 

Por ser um trabalho em conjunto, 

com a parceria colaborativa é 

possível perceber com mais 

clareza as dificuldades e as 

intervenções necessárias para 

atender às dificuldades dos 

alunos. É fundamental que os 

participantes estejam dispostos a 

desconstruir e construir novos 

conceitos sobre 

ensino/aprendizagem para alunos 

com necessidades especiais. 

Desconstrução e construção 

novos conceitos. 

Com essa formação, construímos novos 

conceitos, refletimos sobre a necessidade de 

novas intervenções  e como melhorar a nossa 

prática.  

 

 

 

 

PSC3 

Sim. Eu diria que superou as 

minhas expectativas. Fiquei 

muito entusiasmada com tudo o 

que vivenciamos nos encontros, 

sobretudo com a experiência 

vivida em sala de aula, com a 

ajuda da colega da SRM. 

 

 

 

-A troca de experiências entre 

professores da SRM e SC. 

-A possibilidade de reorganizar o 

meu trabalho sob o olhar 

colaborativo. 

-A aquisição de conhecimentos 

técnicos, no que se refere à 

Educação Especial.  

O tempo para a 

esquematização das 

atividades com a colega da 

SRM foi pouco satisfatório. 

A experiência foi muito significativa. O ideal 

seria que todos os professores da sala regular 

tivessem a oportunidade de participar de 

formações colaborativas, uma vez que a 

maioria deles nem sabem que pode encontrar 

um parceiro no colega da SRM. Uma 

preocupação que tive depois da formação, foi 

a de estabelecer no meu plano de curso 

anual, as competências e habilidades que eu 

espero que os meus alunos com deficiência, 

alcancem. Antes de conhecer a proposta 

colaborativa, eu fazia um único plano para 

todos os alunos.  

Fonte: Elaboração própria. 

PSC: Professor Sala Comum.   SRM: Sala de Recursos Multifuncionais    
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Analisando os Quadros 7 a 11 (págs. 88 a 92), no tocante a Avaliação da 

Formação Colaborativa, observamos que as participantes da pesquisa, tanto as 

professoras das SRM como as da sala comum, consideraram a formação em 

parceria colaborativa muito satisfatória no tocante ao tempo de estudo e discussões, 

tempo para planejamento, qualidade das informações e material didático (Quadro 7, 

p. 88) Os resultados obtidos estão em sintonia com outras pesquisas já 

desenvolvidas no país, como as de Capellini (2004), Fonseca (2008), Machado e 

Almeida (2010), Ribeiro et al (2010), Milanesi (2012), Lago (2014). Todos esses 

estudos comprovaram que as professoras de salas comuns e das SRM perceberam 

os aspectos positivos e as contribuições que a formação em parceria colaborativa 

pode trazer para a inclusão escolar de alunos PAEE. 

Em relação à avaliação da pesquisadora, que foi a responsável por elaborar e 

implementar a proposta da formação em parceria colaborativa, observamos no 

Quadro 8 (p. 89) que todos as professoras avaliaram o trabalho desenvolvido como 

muito satisfatório. Confirma-se, mais uma vez, o que já fora diagnosticado em outras 

investigações, como Capellini (2004), Fonseca (2008), Machado e Almeida (2010), 

Ribeiro et al (2010), Milanesi (2012), Lago (2014), ou seja, os participantes da 

pesquisa reconhecem a importância de um profissional especialista na Educação 

Especial para o planejamento e  desenvolvimento de atividades que visem a 

melhoria do aprendizado de todos os alunos e que conduzam o aluno PAEE a 

desenvolver o seu potencial, garantindo assim, o desenvolvimento de sua 

aprendizagem. 

No Quadro 9 (p. 90), em relação a auto avaliação, as professoras 

participantes julgaram como satisfatório ou muito satisfatório as experiências da 

formação em parceria colaborativa. Quanto a realização de atividades práticas em 

sala de aula e registro e avaliação das intervenções com o aluno PAEE, uma 

professora da SRM e outra da sala comum julgaram pouco satisfatório.  Esse dado 

também coaduna com os resultados de algumas das pesquisas supracitadas. Elas 

ponderam que o estabelecimento de uma parceria colaborativa leva tempo e passa 

por alguns estágios até que de fato se efetive.  

Quando questionadas sobre as mudanças que a formação em parceria 

colaborativa promoveu em suas práticas cotidianas, as três professoras das SRM 

julgaram satisfatórias e uma professora da classe comum considerou pouco 

satisfatório, enquanto que a outra considerou muito satisfatório. Pesquisas já 
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existentes como as de Capellini (2004), Fonseca (2008), Assis, Mendes e Almeida 

(2011), Rabelo (2012) e Lago (2014) sobre a parceria colaborativa entre o professor 

da sala comum e o professor da Educação Especial, confirmam estes resultados, 

apresentando a relevância do trabalho em parceria colaborativa e a necessidade da 

formação colaborativa para aos professores que atuam com este público-alvo.  

Ainda avaliando a Formação Colaborativa (Quadros 10 e 11, p. 91 e 92) as 

professoras consideraram que esta experiência superou às suas expectativas. 

Acrescentam que perceberam como positiva e extremamente importante a parceria 

que se estabelece entre professores da SRM e da sala comum, pois promove a 

participação e aprendizagem do aluno PAEE durante as aulas. As professoras das 

salas comuns consideraram que foi uma oportunidade para compartilhar angústias e 

as dificuldades que encontram no trabalho da sala de aula com os alunos PAEE. 

Como aspectos positivos, elas consideraram que o processo formativo por 

meio da parceria colaborativa ajuda na construção de estratégias para estimular o 

crescimento do aluno PAEE, bem como a promover a sua participação em sala de 

aula a partir da adequação de materiais para os mesmos. A PSC2 afirmou que “é 

fundamental que os participantes estejam dispostos a desconstruir e construir novos 

conceitos sobre ensino/aprendizagem para alunos com necessidades especiais”. 

Quanto aos aspectos negativos deste processo formativo, a PSR1 destacou a 

falta de colaboração da professora da sala comum; a PSR2 sinalizou sobre a 

transferência de responsabilidades de forma errônea do professor da sala comum 

para o da SRM. A PSC3 considerou o tempo para esquematização das atividades 

com a colega da SRM, pouco satisfatório. 

A PSR2 destacou que o papel de cada profissional tem que ser “bem definido 

para o professor da SRM atuar de forma colaborativa, orientando, informando e 

criando estratégias pedagógicas que possibilitem a inclusão do aluno PAEE”. A 

PSR3 afirmou que “vimos que há possibilidade de realizar um trabalho em conjunto 

que favoreça o aluno da inclusão, trabalhando o mesmo conteúdo da turma”. A 

PSC3 destacou que a experiência foi muito importante e que todos os professores 

das salas comuns necessitam passar por formações colaborativas a fim de 

compreenderem que o professor da SRM é um parceiro para seu trabalho. 

Esses resultados não destoam de outras pesquisas que têm sido 

desenvolvidas no país. Os estudiosos defendem a experiência do ensino e da 

formação colaborativa como prática inclusiva, mas não deixam de apontar que é um 
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processo difícil e que demanda de tempo para o planejamento das atividades 

propostas, o que nem sempre é possível no cotidiano da escola, visto que não existe 

um tempo ou horário destinado à organização deste trabalho.  

Mas, esses resultados também confirmam que a proposta do ensino 

colaborativo para os professores que atuam com alunos PAEE traz vantagens para 

as escolas, professores e alunos, oportunizando de fato a efetivação  da inclusão 

escolar, levando os professores a refletir sobre sua prática profissional para 

desenvolver o seu trabalho com mais autonomia e confiança, encontrando 

estratégias eficazes para viabilizar o processo de ensino/aprendizagem para estes 

alunos, em parceria com seus colegas (CAPELLINI, 2004; MILANESI, 2012;  

RABELO, 2012; LAGO, 2014; MENDES, VILARONGA e ZERBATO, 2014).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A cada ano que se passa as sociedades se tornam cada vez mais inclusivas. 

Percebemos isso principalmente na luta pelos direitos dos cidadãos e nas inúmeras 

conquistas já alcançadas. Porém, na escola, esse processo de inclusão ainda é 

muito difícil, constituindo-se um grande desafio para os profissionais, uma vez que a 

inclusão escolar gera a necessidade do desenvolvimento de novas habilidades e 

competências nas práticas dos professores da sala comum e do AEE. 

O ingresso de alunos com deficiências nas escolas faz um convite para que 

todos os profissionais saiam de sua zona de conforto e realizem mudanças de 

atitudes e posturas. O processo de inclusão na escola comum não é fácil, pois 

requer o compromisso de toda a comunidade escolar em querer colaborar com o 

desenvolvimento dos alunos PAEE em todos os aspectos: afetivo, social e humano, 

pois inseri-lo na escola não é somente matriculá-lo neste espaço social.  

Analisando e avaliando o percurso deste estudo, percebemos que a pesquisa 

em educação ainda se constitui difícil, fragmentada e fragilizada, principalmente na 

rede pública, onde nem sempre encontramos professores disponíveis para a 

participação e colaboração. Infelizmente, este estudo aconteceu em um período 

difícil, onde o contexto da rede trabalhada era em um momento de diversas 

paralisações e greves, cujos professores encontravam-se insatisfeitos por motivos 

diversos. 

A pesquisa foi iniciada num período de final de ano (dezembro/2015) e foi 

interrompida duas vezes por conta de paralisações e de um período de recesso 

natalino. Além das paralisações e do recesso, neste período a população do 

município de Itabuna/BA, estava enfrentando uma devastadora epidemia de 

Dengue, onde muitos professores da rede municipal adoeceram e precisaram se 

afastar das escolas.  

Por esse motivo, das 08 (oito) professoras que iniciaram participação neste 

estudo, 03 (três) desistiram, justificando a dificuldade de se ausentarem das escolas 

para participarem das formações, devido ao grande número de professores e 

funcionários doentes e afastados do trabalho. Estas três professoras que precisaram 

desistir, compareceram apenas no 1º encontro da Formação. 

Com este estudo, pudemos perceber que ainda não temos uma proposta de 

formação continuada que atenda de forma eficaz às necessidades dos professores e 
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também dos alunos PAEE. Faz-se necessário fortalecer a parceria e colaboração 

entre os profissionais das SRM e salas comuns e o primeiro passo para esta 

parceria será por meio da formação continuada na perspectiva colaborativa. 

Observamos que os professores das salas comuns são os que mais ficam 

sobrecarregados de trabalho, tendo que cumprir seu planejamento de aulas e 

conteúdos e ainda dar assistência e atenção aos alunos PAEE. Com o relato das 

dificuldades que as professoras da sala comum enfrentam diante de tantas 

demandas e da diversidade de alunos, sinalizamos a necessidade de maior apoio às 

mesmas, pois o que observamos nesta rede de ensino, objeto deste estudo, é que 

há uma grande preocupação em capacitar as professoras das SRM e pouca atenção 

aos professores da sala comum.  

Outra dificuldade que as professoras das salas comuns relataram está 

relacionada a quantidade de alunos nas salas de aula, pois, com as turmas cheias, 

fica muito difícil acompanhar os alunos PAEE, principalmente alunos com deficiência 

intelectual (DI), uma vez que estes possuem comprometimentos na cognição e 

necessitam de um tempo maior para a execução das atividades bem como 

necessitam também de apoio constantes.  

Constatamos que algumas professoras das SRM buscam desenvolver, na 

medida do possível, um trabalho de parcerias com as professoras das salas comuns, 

mas ainda de forma incipiente. Percebemos a necessidade de reorganização da 

estrutura e funcionamento das SRM e da carga horária de trabalho das profissionais 

que atuam nestas salas, visando o atendimento aos alunos PAEE, mas também o 

acompanhamento e apoio aos professores das salas comuns, pois é na sala de aula 

que os alunos passam a maior parte do tempo escolar.  

Para que este trabalho de parceria colaborativa tenha êxitos, é necessário 

que esses dois profissionais (da SRM e da sala comum) tenham tempos garantidos 

para o planejamento e sistematização das atividades a serem desenvolvidas com os 

alunos PAEE. O professor da sala comum necessita do apoio de outros 

profissionais, principalmente do professor do AEE/SRM, para juntos buscarem 

estratégias que atendam às necessidades dos alunos PAEE e os estimulem de 

acordo às suas limitações e/ou potencialidades.  

Os resultados desse estudo evidenciam que não existe uma parceria entre os 

professores para elaboração do Plano Educacional Individual – PEI, para os alunos 

PAEE, de forma que atenda às suas reais necessidades. Mesmo com o ingresso 
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destes alunos na sala comum e a garantia do atendimento na SRM, o PEI não é 

praticado. As adaptações curriculares também não são realizadas.  

Conforme Valadão, (2014, p. 157), “o PEI é considerado um documento 

complexo que engloba todo o percurso escolar do aluno em situação de deficiência”. 

O PEI se constitui um instrumento de trabalho que, quando bem elaborado e 

aplicado, pode promover a realização de práticas pedagógicas que verdadeiramente 

contemplem as necessidades individuais e específicas dos alunos.  

Durante a realização da formação colaborativa, as professoras perceberam 

que, com a elaboração do PEI, fica mais fácil trabalhar com o aluno PAEE. As 

professoras da sala comum comentaram que, com o auxílio e colaboração da 

profissional da SRM, o trabalho educacional é facilitado, possibilitando o 

desenvolvimento e aprendizagem do aluno, bem como o seu processo de 

escolarização. 

Evidenciamos que é essencial que os professores elaborem o PEI, pois este 

planejamento orienta as ações otimizando o tempo e permitindo que sejam 

eliminadas ou substituídas as experiências que não corresponderam às expectativas 

de aprendizagem dos alunos (VALADÃO, 2014). 

Durante as Sessões de Observações Colaborativas, constatamos que, 

mesmo com as orientações acerca da elaboração do PEI, uma dupla de professoras 

(SRM e sala comum), demonstraram dificuldades para desenvolvê-lo em sala de 

aula, onde a pesquisadora observou que não existe uma interelação entre ambas, 

pois cada uma fez a „sua parte‟. A professora da SRM ministrou aula para a turma e 

a professora referência da sala, dedicou-se isoladamente aos alunos PAEE. 

Entretanto destacamos que em outra escola (E3), também durante a 

realização de Sessão de Observações Colaborativas, outra dupla de professoras 

demonstrou compreender a proposta do ensino colaborativo, realizando as 

atividades por meio da colaboração e parceria.   

Outro aspecto que nos chamou a atenção durante a formação, foi o relato das 

professoras das SRM sobre a grande demanda de atendimentos nestas salas, 

porém, em sua maioria, não são alunos PAEE. Geralmente os coordenadores 

pedagógicos ou gestores escolares encaminham alunos que não possuem nenhum 

tipo de deficiência, e sim, que apresentam necessidades de alfabetização.  

Partindo destes relatos, percebemos a necessidade de formação continuada 

na perspectiva colaborativa para os gestores escolares e coordenadores, com o 
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objetivo de sensibilizá-los e informá-los acerca das questões da inclusão escolar dos 

alunos PAEE. As professoras afirmaram que os coordenadores pedagógicos 

necessitam muito de formações em Educação Especial, pois eles não sabem 

trabalhar com alunos PAEE, o que dificulta um trabalho de orientação para todos os 

professores que possuem esse público-alvo em suas salas. Os familiares também 

necessitam desses momentos de formações, pois a maioria não sabe como lidar 

com as limitações de seus filhos. 

Consideramos importante também, a reformulação dos Projetos Políticos 

Pedagógicos – PPP, de forma que os currículos escolares contemplem as 

adaptações curriculares que atendam às necessidades específicas de cada aluno 

PAEE. 

As professoras participantes deste estudo relataram sobre as dificuldades que 

possuem para trabalhar com alunos PAEE, principalmente os que possuem 

deficiência intelectual (DI), que não possuem diagnóstico médico. Percebemos a 

necessidade de parcerias com os serviços da Secretaria de Saúde para realização 

dos diagnósticos destes alunos, com a finalidade de facilitar e conduzir o trabalho 

das professoras das salas comuns e SRM. Porém, estas professoras têm clareza 

que um trabalho de formação continuada nas áreas da Educação Especial, 

minimizaria bastante algumas dificuldades.   

A importância da realização desse estudo justifica-se devido ao fato de 

considerarmos e defendermos que o ensino colaborativo constitui um caminho para 

a formação e colaboração de professores das salas comuns e SRM, melhorando o 

processo de ensino-aprendizagem de toda a turma, principalmente para os alunos 

PAEE, assegurando-lhes o direito de participar de um processo de educação de 

qualidade, sem preconceitos e efetivamente para todos.   

Analisando as Fichas de Avaliação da Formação Colaborativa, ao 

perguntarmos às professoras sobre os aspectos que julgaram positivos nesta 

formação, elas afirmaram que: 

 O ensino colaborativo ajuda na construção de estratégias pedagógicas que 

estimule o crescimento dos alunos PAEE. 

 O aluno PAEE pode ter uma participação ativa na sala de aula 

 Com a parceria entre professores da SRM e sala comum, é possível fazer 

adequação de materiais para os alunos PAEE.  
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 Por meio da parceria colaborativa é possível perceber as dificuldades dos 

alunos e realizar as intervenções necessárias. 

 A importância da troca de experiências entre os professores. 

 

  Quanto aos aspectos negativos, as professoras destacaram: 

 

 Tempo para planejamento em parceria pouco satisfatório 

 Possibilidade de transferência de responsabilidades do professor da sala 

comum para o da SRM 

 Dificuldade para agendar horários para planejamento. 

 Falta de colaboração dos professores das salas comum. 

   

  Sobre a formação colaborativa, destacaram ainda: 

 

 Necessidade de definir o papel de cada professor (SRM e sala comum). 

 Possibilidade de trabalhar com os alunos PAEE o mesmo conteúdo que 

trabalhar com o restante da turma. 

 Reflexão sobre a necessidade de novas intervenções para melhorar a prática. 

 Possibilidade de desenvolver o Plano Educacional Individual – PEI, para 

alunos PAEE. 

 

Por meio dos resultados obtidos nesse estudo, constatamos que é através da 

formação continuada dos professores que podemos proporcionar momentos de 

reflexões e avaliações das práticas desenvolvidas no cotidiano das salas de aulas. 

Defendemos um modelo de formação que seja realizado em parcerias colaborativas 

e que contemple todos os profissionais que acompanham os alunos PAEE, para que 

juntos, possam elaborar e desenvolver um currículo aberto à diversidade humana, 

que atenda às necessidades de todos os educandos. 

Ao finalizarmos, propomos a Secretaria Municipal de Educação a implantação 

de cursos de formação continuada para todos os professores das salas comuns e 

SRM que possuem alunos PAEE, no sentido de contribuir para práticas pedagógicas 

mediadas por parcerias colaborativas que promovam não apenas a inclusão escolar 
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destes alunos, mas que garantam o desenvolvimento e escolarização, considerando 

o tempo de aprendizagem de cada um. 
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 APÊNDICE A 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

PPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PPGE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 

 

 
 
 

 

QUESTIONÁRIO PARA CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DOS PROFESSORES 

DAS SALAS COMUNS 

 

Prezado(a) Professor(a): 

A pesquisa intitulada Formação Colaborativa de professores para atuação com alunos 
com necessidades educacionais especiais, da qual você concordou participar como 
colaborador(a) possui várias etapas: após a apresentação do Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido – TCLE, venho solicitar a vossa colaboração no sentido de preencher este 
questionário, com o objetivo de coletar informações pessoais e profissionais que contribuem 
para o bom desenvolvimento da pesquisa. 

Todos os dados informados serão preservados, não havendo riscos de identificá-lo(a) em 
qualquer circunstância. A pesquisadora disponibiliza-se a esclarecer quaisquer dúvidas 
sobre as atividades da pesquisa proposta. 

Atenciosamente, 

 

Márcia Alexandra Araújo Peixinho 

Pesquisadora UESC 

Tels: (73) 8803-4596 / 9161-7262 

 

QUESTIONÁRIO: 

1. Dados pessoais:  
1.2 Nome completo: ______________________________________________ 
1.3 Tels de contato: ______________________________________________ 
1.4 E-mail: _____________________________________________________ 
1.5 Possui faixa etária correspondente a: 

(    )20 a 30 anos (    )31 a 40 anos  
(    )41 a 50 anos (    )51 a 60 anos  

1.6 Sexo: (    ) Masculino (    ) Feminino 

2. Formação Acadêmica:  

2.1 Ensino Médio: Curso: ___________________________________________ 

2.2 Instituição: ___________________________________________________ 
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2.3 Graduação: Curso: _____________________________________________ 

2.4 Instituição: 
_______________________________________________________________ 

2.5 Ano de conclusão: _____________________________________________ 

2.6. Pós-Graduação: Curso: ________________________________________ 

2.7 Instituição: ___________________________________________________ 

2.8 Ano de conclusão: _____________________________________________ 

2.9. Mestrado: Curso: _____________________________________________ 

2.10 Instituição: __________________________________________________ 

2.11 Ano de conclusão: ____________________________________________ 

2.12 Cursos de Aperfeiçoamento em Educação: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

3.Descrição da atuação docente: 

3.1 Atua há quanto tempo em educação? _________________________________ 

3.2 Turnos de trabalho: 

(    ) Matutino  (    ) Vespertino (    ) Noturno 

3.3 Exerce outras funções na escola, além da regência?  

(    ) Não  (    ) Sim _________________________________________________ 

3.4 Trabalha em outras unidades escolares da rede municipal? 

(    ) Não  (    ) Sim _______________________Turno:_____________________ 

3.5 Trabalha em outras redes de ensino? (    ) Não  (    ) Sim  

Pública: __________________________________Turno:_____________________ 

Privada:___________________________________Turno:____________________ 

3.6 Qual(ais) ano(s) escolar(es) você trabalha? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

3.7 Possui quantos alunos em média, por turma? ___________________________ 
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3.8 Quantos alunos com necessidades educacionais especiais você tem na turma 
em que será realizada a pesquisa? _____________________________________ 

3.9 Você sabe identificar quais as deficiências desses alunos? 

(    ) Não  (    ) Sim _______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3.10 Estes alunos tem acesso ao Atendimento Educacional Especializado? 

(    ) Não  (    ) Sim Onde?__________________________________________ 

Quantas vezes durante a semana? _____________________________________ 

3.11 Como acontece a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais 
na sua escola? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

3.12 Quais as maiores dificuldades que você possui para trabalhar com alunos com 
necessidades educacionais especiais? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

3.13 Você já participou de Cursos de Formação em Educação Inclusiva? Quais? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

3.14 Quando necessita, a quem você busca apoio e auxílio? 

___________________________________________________________________ 

3.15 Você conhece a proposta de ensino colaborativo? Em caso afirmativo, como 
conheceu? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

3.16 Você possui parceiros para trabalhar com os alunos com necessidades 
educacionais especiais? Em caso afirmativo, quem são? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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3.17 Você gostaria de desenvolver o seu trabalho pedagógico em parceria com 
outros profissionais? Em caso afirmativo, quem?  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

3.18 Você conhece o trabalho desenvolvido na Sala de Recursos Multifuncionais? 
Em caso afirmativo, o que você conhece sobre este serviço? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

3.19 Você sugere melhorias para os serviços prestados nas Salas de Recursos 
Multifuncionais? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

3.20 Quais cursos de Formação em Educação Inclusiva você gostaria de participar? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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 APÊNDICE B 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

PPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PPGE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 

 

 
 

 

QUESTIONÁRIO PARA CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DOS PROFESSORES 

DAS SALAS RECURSOS MULTIFUNCIONAIS 

Prezado(a) Professor(a): 

A pesquisa intitulada Formação Colaborativa de professores para atuação com alunos 
com necessidades educacionais especiais, da qual você concordou participar como 
colaborador(a) possui várias etapas: após a apresentação do Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido – TCLE, venho solicitar a vossa colaboração no sentido de preencher este 
questionário, com o objetivo de coletar informações pessoais e profissionais que contribuem 
para o bom desenvolvimento da pesquisa. 

Todos os dados informados serão preservados, não havendo riscos de identificá-lo(a) em 
qualquer circunstância. A pesquisadora disponibiliza-se a esclarecer quaisquer dúvidas 
sobre as atividades da pesquisa proposta. 

Atenciosamente, 

 

Márcia Alexandra Araújo Peixinho 

Pesquisadora UESC 

Tels: (73) 8803-4596 / 9161-7262 

 

QUESTIONÁRIO: 

1. Dados pessoais:  
1.2 Nome completo: ______________________________________________ 
1.3 Tels de contato: ______________________________________________ 
1.4 E-mail: _____________________________________________________ 
1.5 Possui faixa etária correspondente a: 

(    )20 a 30 anos (    )31 a 40 anos  
(    )41 a 50 anos (    )51 a 60 anos  

1.6 Sexo: (    ) Masculino (    ) Feminino 

2. Formação Acadêmica:  

2.1 Ensino Médio: Curso: ___________________________________________ 

2.2 Instituição: ___________________________________________________ 

2.3 Graduação: Curso: _____________________________________________ 
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2.4 Instituição: 
_______________________________________________________________ 

2.5 Ano de conclusão: _____________________________________________ 

2.6. Pós-Graduação: Curso: ________________________________________ 

2.7 Instituição: ___________________________________________________ 

2.8 Ano de conclusão: _____________________________________________ 

2.9. Mestrado: Curso: _____________________________________________ 

2.10 Instituição: __________________________________________________ 

2.11 Ano de conclusão: ____________________________________________ 

2.12 Cursos de Aperfeiçoamento em Educação: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

3.Descrição da atuação docente: 

3.1 Atua há quanto tempo em educação? _________________________________ 

3.2 Turnos de trabalho: 

(    ) Matutino  (    ) Vespertino (    ) Noturno 

3.3 Exerce outras funções na escola, além da Sala de Recursos Multifuncionais – 
SRM? 

(    ) Não  (    ) Sim _________________________________________________ 

3.4 Trabalha em outras unidades escolares da rede municipal? 

(    ) Não  (    ) Sim _______________________Turno:_____________________ 

3.5 Trabalha em outras redes de ensino? (    ) Não  (    ) Sim  

Pública: __________________________________Turno:_____________________ 

Privada:___________________________________Turno:____________________ 

3.6 Trabalha há quanto tempo na SRM? Como foi o seu ingresso? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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3.7 Atualmente, quantos alunos você acompanha?  Quais deficiências? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

3.8 Quem encaminha estes alunos para a SRM? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

3.9 Você sabe identificar quais as deficiências dos mesmos? 

(    ) Não  (    ) Sim _________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3.10 Quantas vezes cada aluno é atendido durante a semana? Como é organizado o 
tempo e horários para os atendimentos? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

3.11 No contexto geral, como acontece a inclusão de alunos com necessidades 
educacionais especiais na sua escola? Existem resistências para a inclusão de 
alunos com necessidades educacionais especiais nesta escola? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

3.12 Quais as maiores dificuldades que você encontra para  desenvolver o seu 
trabalho na escola?  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

3.13 Você conhece os serviços de apoio às pessoas com necessidades 
educacionais especiais de seu município? Em caso afirmativo, quais? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

3.14 Você conta com a colaboração de outras pessoas da comunidade escolar? 
Quem? Quando necessita de auxílio, a quem solicita? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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3.15 Quais as principais atividades que você desenvolve na SRM? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

3.16 Quais benefícios você identifica no trabalho desenvolvido na SRM? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

3. 17 O que precisa melhorar no trabalho da SRM de sua escola? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

3.18 Existe parceria com os professores das salas comuns? Em caso afirmativo, 
como acontece? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

3.19 Você participa do planejamento pedagógico com os professores das salas 
comuns? Em caso afirmativo, há resistências? 

 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

3.20 Você conhece a proposta de ensino colaborativo? Em caso afirmativo, como 
conheceu? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

3.21 Você já fez cursos de formação em educação inclusiva? Quem promoveu? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

3.22 Quais cursos você gostaria de participar? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C 

  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

PPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PPGE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 

 

 

 
 

DIÁRIO DE CAMPO PARA REGISTROS DAS PROFESSORAS 

Unidade Escolar: 

___________________________________________________________________

Data: _____/_____/2016 

Professora sala comum: _________________________________Professora SRM: 

__________________________________ 

1- Contexto e perfil da 
turma/sala 
 

 

 

 

 

2- Atividades pedagógicas 

realizadas 

 

 

 

 

 

3- Descrição das atividades 

realizadas com o aluno com 

NEE: 

3.1.Como o aluno realizou a 

atividade? 

3.2.Conseguiu realizar como 

foi proposto? 

3.3.Conseguiu se concentrar? 

3.4.O que o aluno produziu? 
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3.5.Atingiu os objetivos 

propostos? 

3.6.Como se comportou? 

Interagiu com os colegas? 

Como foi a interação? 

 

4- Análise do trabalho em 

parceria entre Professora 

da sala comum e 

Professora SRM: 

4.1.Houve Planejamento em 

conjunto? 

4.2.As responsabilidades 

foram distribuídas? 

4.3.O que poderia ter sido 

diferente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Avaliação do dia: 

5.1.Que conhecimentos 

novos os alunos 

demonstraram adquirir no 

dia? 

5.2.Como interagiram? 

5.3.Os objetivos de 

aprendizagem foram 

alcançados? 

5.4.O que precisa ser 

melhorado no Planejamento? 

5.5.O que precisa ser 

melhorado nas intervenções 

didáticas? 

 

 



125 
 

 APÊNDICE D 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

PPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PPGE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 

 

 
 

 
 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS COM A FORMAÇÃO 

COLABORATIVA 

1. AVALIAÇÃO DIDÁTICA 

1.1 Tempo para os estudos e discussões: 
(    ) Insatisfatório (    ) Pouco satisfatório (    ) Satisfatório  (    ) Muito 
satisfatório 
 

1.2 Tempo para planejamento e reflexões: 
(    ) Insatisfatório (    ) Pouco satisfatório (    ) Satisfatório  (    ) Muito 

satisfatório 
 
1.3 Qualidade das informações e conhecimentos trabalhados nas sessões reflexivas: 

(    ) Insatisfatório (    ) Pouco satisfatório (    ) Satisfatório  (    ) Muito 
satisfatório 
 
1.4 Organização do material didático: 

(    ) Insatisfatório (    ) Pouco satisfatório (    ) Satisfatório  (    ) Muito 
satisfatório 
 

2. PESQUISADORA 

2.1 Clareza nos assuntos abordados: 

(    ) Insatisfatório (    ) Pouco satisfatório (    ) Satisfatório  (    ) Muito 

satisfatório 

 2.2 Domínio do assunto proposto: 

(    ) Insatisfatório (    ) Pouco satisfatório (    ) Satisfatório  (    ) Muito 
satisfatório 

 2.3 Compromisso com as atividades propostas: 

(    ) Insatisfatório (    ) Pouco satisfatório (    ) Satisfatório  (    ) Muito 

satisfatório 

 

3. AUTO AVALIAÇÃO: 

3.1 Participação pessoal nas discussões do grupo: 

(    ) Insatisfatório (    ) Pouco satisfatório (    ) Satisfatório  (    ) Muito 

satisfatório 

 

3.2 Realização das atividades práticas na sala de aula: 
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(    ) Insatisfatório (    ) Pouco satisfatório (    ) Satisfatório  (    ) Muito 

satisfatório 

  

3.3 Registro e avaliação das intervenções com o aluno alvo: 

(    ) Insatisfatório (    ) Pouco satisfatório (    ) Satisfatório  (    ) Muito 

satisfatório 

 

3.4 Significado das experiências de ensino colaborativo para sua atuação docente: 

(    ) Insatisfatório (    ) Pouco satisfatório (    ) Satisfatório  (    ) Muito 

satisfatório 

 

3.5 Possibilidade de reorganização do trabalho para o aluno alvo 

(    ) Insatisfatório (    ) Pouco satisfatório (    ) Satisfatório  (    ) Muito 

satisfatório 

3.6 Mudanças promovidas em sua prática pedagógica:  

(    ) Insatisfatório (    ) Pouco satisfatório (    ) Satisfatório  (    ) Muito 

satisfatório 

4. As experiências da Formação Colaborativo corresponderam as suas expectativas iniciais? 

Justifique sua resposta: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Destaque os aspectos positivos desse processo formativo por meio de parceria 

colaborativa? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. Destaque os aspectos que você considerou negativos sobre esse processo formativo: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7. Registre um comentário sobre esta experiência de formação por meio de parceria 

colaborativa: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Nome: (opcional) 

_______________________________________________________________ 

Data: _____/_____/2016. 
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 APÊNDICE E 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

PPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PPGE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 

 

 
 

 

PROJETO DE PESQUISA: Formação Colaborativa de professores para atuação 

com alunos com necessidades educacionais especiais. 

MESTRANDA: Márcia Alexandra Araújo Peixinho 

ORIENTADORA: Profa. Dra. Rosenaide Pereira dos Reis Ramos 

ASPECTOS GERAIS DO PLANO EDUCACIONAL INDIVIDUAL – PEI, PARA 

ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. 12 

IDENTIFICAÇÃO: 

ESCOLA: 

PROFA DA SALA COMUM:                                                                  

PROFA DA SALA DE RECURSOS: 

ALUNO(A): 

IDADE:                                                        SÉRIE: 

CID (SE HOUVER): 

 

PARCEIROS: 

-Professores: __________________________________________________________ 

-Coordenação:_________________________________________________________ 

-Estagiários/monitores: __________________________________________________ 

                                                           
12

 Modelo adaptado da Tese Doutorado de LAGO, D. C. Atendimento Educacional Especializado para 

alunos com Deficiência Intelectual baseado no coensino em dois municípios. São Carlos: UFSCar, 
2014. 

CATEGORIAS A 

SEREM 

TRABALHADAS 

 

0BJETIVOS 

 

ESTRATÉGIAS 

 

LEITURA E ESCRITA 

  



128 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

 

 

 

 

  

 

ASPECTOS SOCIAIS 

 

 

 

 

  

 

ASPECTOS 

COMPORTAMENTAIS 
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 APÊNDICE F 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

PPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PPGE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 

 

 
 

 

 

DIÁRIO DE CAMPO PARA REGISTROS DA PESQUISADORA 

DURANTE AS SESSÕES REFLEXIVAS13 

 

 

Unidade Escolar: ____________________________________________________ 

Data: _____/_____/2015 

Participantes: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

1- Apresentação da pauta 

2- Discussão dos registros de Diário de Campo dos professores e estagiários 

3- Estudos Temáticos e reflexivos acerca das práticas pedagógicas realizadas 

em sala de aula  

4- Intervenções propostas 

5- Planejamento de atividades a serem desenvolvidas no próximo encontro  

6- Avaliação das atividades 

 

 

 

                                                           
13

 Modelo adaptado da Dissertação Mestrado de RABELO, L. C. C. Ensino colaborativo como 

estratégia de formação continuada de professores para favorecer a inclusão escolar. São 
Carlos: UFSCar, 2012. 
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 APÊNDICE G 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

PPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PPGE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 

 

 
 

 
 

 

 

DIÁRIO DE CAMPO PARA REGISTROS DA PESQUISADORA 

DURANTE OBSERVAÇÕES COLABORATIVAS14 

 

 

Unidade Escolar: ________________________________________________ 

Data: _____/_____/2016 

Professora sala comum: __________________________________________ 

Professora SRM: ________________________________________________ 

 

 

2- Contexto do local e da turma 

 

3- Atividades desenvolvidas 

 

4- Participação e interação dos alunos nas atividades 

 

5- Interação entre Professora sala comum e Professora SRM 

 

6- Interação de todos os alunos com o aluno com NEE 

 

7- Comentários acerca do que foi observado 

                                                           
14

 Modelo adaptado da Dissertação Mestrado de RABELO, L. C. C. Ensino colaborativo como 

estratégia de formação continuada de professores para favorecer a inclusão escolar. São 
Carlos: UFSCar, 2012. 
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 APÊNDICE H 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

PPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PPGE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA: ALFABETIZAÇÃO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

 

 

De: Márcia Alexandra A. Peixinho – 
Mestranda 
 

Para: Profa. Dinalva Melo 
M.D. Secretária Municipal da Educação 
 
C/c: Rosenaide Ramos (Orientadora) 
Sumara M. Café – Assessoria Ed. Inclusiva 

Ofício: nº 001/2015 
Data: 30 de novembro de 2015 

Assunto: Autorização para realização de 
Pesquisa do Mestrado Profissional em 
Educação 

 

Prezada Secretária, 

Em virtude da greve dos professores da rede municipal de ensino, não foi 

possível desenvolver, conforme previstas, as atividades de investigação do Projeto de 

Pesquisa, do Curso de Mestrado Profissional em Educação, intitulado   - O ensino 

colaborativo como prática de formação continuada de professores de alunos com 

síndrome de Down”. Nesse sentido, pelo presente documento, informamos  que o 

projeto sofreu alterações relacionados aos objetivos aos seus sujeitos.  

As alterações resultaram na proposição de um Curso de Formação em 

Educação Inclusiva, na perspectiva da Formação Colaborativa, com carga horária de 

46h30min, para 10 professores da Rede Municipal de Educação, sendo 05 

professores das classes comuns e 05 professores das Salas de Recursos. Durante o 

curso realizaremos supervisão in loco, das atividades programadas.  

Pelo exposto, solicitamos de Vossa Srª. Autorização para realizar o Curso, 

conforme programação anexo. Solicitamos também, a autorização para ministrar o 

curso na Casa do Educador da Escola Grapiúna.  

Na Certeza de contar com vossa compreensão e colaboração,  

antecipadamente agradecemos e nos colocamos  à disposição.  

Atenciosamente, 

 

Márcia Alexandra A. Peixinho 

Mestranda 
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 APÊNDICE I 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

PPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PPGE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA: ALFABETIZAÇÃO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

 

De: Márcia Alexandra A. Peixinho – 
Mestranda 

Para:  
M.D. Gestor (a) da Escola 

Ofício: nº 0021/2015 
Data: 09 de dezembro de 2015 

Assunto: Solicitação de autorização para 
professores participar de Formação Continuada 
em Educação Inclusiva 

 

Prezado (a)  Gestor (a): 

Vimos solicitar a autorização e liberação dos professores relacionados abaixo para 

participarem da Formação Continuada em Educação Inclusiva, que integra o Projeto de 

Pesquisa intitulado: Formação Colaborativa de Professores para atuação com alunos 

com necessidades educacionais especiais, da Mestranda Márcia Alexandra Araújo 

Peixinho, aluna do Mestrado Profissional em Educação – Universidade Estadual de Santa 

Cruz/UESC, sob a orientação da Profa. Dra. Rosenaide Pereira dos Reis Ramos. 

Apresentamos anexo, autorização da Secretária Municipal de Educação, Profa. 

Dinalva Melo, para o desenvolvimento da pesquisa supracitada. 

O curso de Formação será realizado na Casa do Educador da Escola Grapiúna, com 

início no dia 10/12/2015 e constará de carga horária total de 46h30min, sendo distribuídas 

em: 

 04 encontros de 8 horas = 32h (Curso) 

 03 encontros de 1h30min = 4h30min (Sessões Reflexivas) 

 10h de visitas às escolas/sala de aula (Observações Colaborativas). 
Após a realização do Curso de Formação, a Pesquisadora fará visitas à sua escola, 

quando necessário, para acompanhamento do trabalho dos professores participantes da 

pesquisa (Observações Colaborativas), completando assim, a carga horária da formação. 

Professores convidados: 

________________________________________________________________ 

Na certeza de contar com vossa compreensão e colaboração,  antecipadamente 

agradecemos e nos colocamos  à disposição.  

Atenciosamente, 

 

Márcia Alexandra A. Peixinho 

Mestranda – (73) 99161-7262. 
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APÊNDICE J 

 

AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAR PESQUISAS NAS 
ESCOLAS 
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APÊNDICE L 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE – PARA 

PROFESSORES 

  Prezada Senhora: ______________________________________________________ 

Você está sendo convidada a participar como voluntária da Pesquisa intitulada 

“FORMAÇÃO COLABORATIVA DE PROFESSORES PARA ATUAÇÃO COM ALUNOS 

COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS” a ser desenvolvida pela 

pesquisadora Márcia Alexandra Araújo Peixinho, mestranda do Programa de Pós-

Graduação em Formação de Professores da Educação Básica da Universidade Estadual de 

Santa Cruz – UESC, orientada pela Profa. Dra. Rosenaide Pereira dos Reis Ramos. A 

pesquisa supracitada será realizada na Casa do Educador da Escola Grapiúna, localizada 

na Av. Inácio Tosta Filho, Centro Itabuna/BA. O objetivo desta pesquisa será de 

desenvolver, de forma colaborativa, uma proposta de formação para professores que atuam 

com alunos com necessidades especiais, visando identificar as contribuições do ensino  

colaborativo para estes profissionais.. O foco central desta pesquisa é desenvolver estudos 

e experiências sobre o ensino colaborativo para analisar se esta proposta proporciona meios 

de formação continuada para os professores, contribuindo para melhorias das práticas 

pedagógicas no cotidiano da sala de aula e quais serão os benefícios que esta experiência 

trará para o desenvolvimento da aprendizagem de alunos com necessidades especiais. A 

pesquisa se caracteriza como qualitativa e será desenvolvida com método de pesquisa 

colaborativa. Participarão da pesquisa: 04 (quatro) professores das classes comuns e 04 

(quatro) professores das Salas de Recursos Multifuncionais. Informamos que a pesquisa 

constará de 46h:30min, sendo: Curso de Formação 32h, Sessôes Reflexivas 4h30min e 10h 

de visitas da pesquisadora na escola. Vossa participação será nas seguintes etapas: a) 

reunião para apresentação da proposta da pesquisa; b) Leitura e assinatura no TCLE; c) 

preenchimento de questionário impresso com seus dados pessoais, perfil e formação 

profissional; d) curso de formação colaborativa; e) sessões reflexivas (para planejamento, 

discussões e reflexões das práticas em sala de aula); f) registros em Diários de Campo; g) 

preenchimento de Ficha de Avaliação do Ensino Colaborativo. A coleta de dados será 

realizada pela pesquisadora em todas as etapas de execução. Temos o compromisso de 

manter em sigilo os dados pessoais e confidenciais coletados durante todas as etapas da 

pesquisa. Os resultados obtidos serão utilizados apenas para alcançar os objetivos do 

trabalho, incluindo a publicação em revistas e eventos da área.  Ressaltamos que em todas 

as produções decorrentes da pesquisa, seu nome será substituído por nome fictício. Se 
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houver algum prejuízo material, a Sra. será ressarcida e, caso sofra algum dano moral 

decorrente da pesquisa, será  indenizada. Durante o desenvolvimento da pesquisa, você 

estará suscetível a possíveis riscos que podem lhe trazer algum desconforto, tais como: 

alguma situação de stress em sala, timidez ou necessidade de um tempo maior para 

responder às demandas da pesquisa proposta. Esses desconfortos poderão ser 

minimizados através do auxílio e colaboração da pesquisadora, concessão de um tempo e 

local adequado para você fazer os registros no Diário de Campo e respeito aos seus valores 

culturais, sociais, morais, religiosos e éticos. Informamos que a sua participação trará 

contribuições e benefícios para práticas futuras da proposta do ensino colaborativo na Rede 

Municipal de Ensino de Itabuna/BA. A qualquer momento você poderá desistir de participar 

da pesquisa, não trazendo nenhum prejuízo à pesquisadora nem a Instituição ao qual está 

vinculada. A pesquisadora se compromete em cumprir todos os procedimentos éticos em 

sua produção científica, zelando pela sua integridade e dignidade. Este Termo foi impresso 

em duas vias iguais e você receberá uma via, onde constam os contatos da pesquisadora e 

do Comitê de Ética da UESC, podendo tirar todas as dúvidas sobre a pesquisa e a sua 

participação.  

Márcia Alexandra Araújo Peixinho    Rosenaide Pereira dos Reis Ramos 

(73) 8803-4596 mapeixinho@yahoo.com.br            9156 – 2267 naidereis@hotmail.com 

 

Eu,_____________________________________________________________ aceito 
participar da pesquisa “FORMAÇÃO COLABORATIVA DE PROFESSORES PARA 
ATUAÇÃO COM ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS”. Declaro 
que fui devidamente orientada pela pesquisadora. Foi-me garantido de que poderei desistir 
da pesquisa a qualquer momento que desejar, sem que isto leve a quaisquer prejuízos e 
que as informações confidenciais serão mantidas em sigilo. Fui também informada que este 
documento será emitido em duas vias, ficando uma com a pesquisadora e outra comigo. 
 
______________________, _____ de____________________ de 2015.  

   

Assinatura: ________________________________________________________ 

Esta pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da Pesquisa envolvendo Seres Humanos 

analisados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Santa 

Cruz. Em caso de dúvidas sobre a ética desta pesquisa ou denúncias de abuso, procure o 

CEP, que fica no Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, KM16, Bairro 

Salobrinho, Torre Administrativa, 3º andar, CEP 45552-900, Ilhéus, Bahia. Fone (73) 3680-

5319. Email: cep_uesc@uesc.br. Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, de 8h às 

12h e de 13h30 às 16h. Agradecemos antecipadamente pela sua colaboração! 

mailto:mapeixinho@yahoo.com.br
mailto:naidereis@hotmail.com
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APÊNDICE M 

 

CARTA DE ANUÊNCIA AO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA COM SERES HUMANOS 
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APÊNDICE N 

 

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

PPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PPGE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA: ALFABETIZAÇÃO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

 

PROGRAMAÇÃO DO CURSO:  

FORMAÇÃO COLABORATIVA DE PROFESSORES PARA ATUAÇÃO COM 

ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL  

Formadora: Márcia Alexandra Araújo Peixinho 

PLANO DE CURSO: 

CARGA HORÁRIA: 46h30min, distribuídas em: 

 04 encontros de 8 horas = 32h (Curso) 

 03 encontros de 1h30min = 4h30min (Sessões Reflexivas) 

 10h de visitas às escolas/sala de aula (Observações Colaborativas). 
 

PARTICIPANTES DA PESQUISA: 08 professoras da Rede Municipal de 

Educação, sendo: 

 04 professoras das Salas de Recursos Multifuncionais 

 04 professoras das salas comuns do Ensino Fundamental – Anos 
Iniciais. 

 

DATA DE INÍCIO: 10 de dezembro de 2015. 

LOCAL DO CURSO: CASA DO EDUCADOR DA ESCOLA GRAPIÚNA 

OBJETIVO GERAL: 

 Desenvolver competências e habilidades entre professores das Salas de 

Recursos Multifuncionais e das Salas Comuns visando o trabalho de 

parceria na perspectiva colaborativa. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Discutir o atual cenário da educação especial e inclusiva na escola 
regular. 

 Conhecer os aspectos e características dos alunos que possuem 
deficiência intelectual. 
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 Conhecer a proposta do Ensino Colaborativo. 

 Compreender a importância da parceria colaborativa no contexto 
escolar. 

 Aprender a trabalhar com adaptações curriculares de pequeno porte na 

sala de aula comum. 

 Elaborar, analisar e discutir o Plano Educacional Individual – PEI, para o 

aluno com deficiência intelectual. 

CONTEÚDOS: 

 

MÓDULO I: 

. Educação Especial X Educação Inclusiva 

1- Aspectos históricos e legais das deficiências 
2- Políticas, princípios e procedimentos da Educação Inclusiva – 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica 
– Resolução CNE/CEB 11/09/2001. 
 

MÓDULO II: 

1- Deficiência Intelectual (DI): Conceitos, caracterização, etiologia 
(causas), diagnóstico e prognóstico. 

2- Desenvolvimento e aprendizagem dos alunos com deficiência 
intelectual. 

3- O atendimento do aluno com DI na sala comum. 
4- O atendimento do aluno com DI na Sala de Recurso 

Multifuncional. 
5- Avaliação dos processos da aprendizagem. 
6- Estudo de Casos. 

 

MÓDULO III: 

1- O Ensino Colaborativo. 
2- Adaptações Curriculares: O que são e finalidades. 
3- Adaptações Curriculares de Pequeno e Grande Porte. 
4- Adaptações no Processo de Avaliação. 

 

MÓDULO IV: 

1- Plano Educacional Individual adaptado para o aluno com DI. 
2- A importância do PEI para a aprendizagem dos alunos com DI. 
3- Elaboração de um Plano Educacional Individual para o aluno com 

DI. 
4- Oficina 
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SESSÕES REFLEXIVAS: 03 (três) encontros de 1h30min para análise, 

reflexão e avaliação das práticas pedagógicas.  

Datas: A definir. 

 

SESSÕES DE OBSERVAÇÕES COLABORATIVAS: Após o curso de 

formação, a pesquisadora realizará visitas em cada escola para observações 

colaborativas nas salas das professoras participantes da pesquisa, com o 

objetivo de confrontar e potencializar as informações teóricas e práticas 

trabalhadas durante o curso. 

Datas: A definir. 

METODOLOGIA: 

1. Leitura e Discussão de Textos – suporte teórico como eixo articulador 

do processo de construção do conhecimento. 

2. Aulas expositivas e dialogadas – interlocução entre o conhecimento 

sistematizado e as experiências construídas na relação ensino-aprendizagem. 

3. Estudos de Caso em Grupo – sistematização e análise crítica de 

conhecimentos específicos acerca dos conteúdos estudados. 

4. Atividades Práticas e confecção de materiais. 

5. Oficinas. 

 

AVALIAÇÃO: 

 

Será diagnóstica e processual, a partir da participação de todos nas atividades 

propostas. 

Ao final, as professoras preencherão uma FICHA DE AVALIAÇÃO DA 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA PERSPECTIVA COLABORATIVA. 

A pesquisadora registrará todas as atividades realizadas em Diários de Campo, 

os quais subsidiarão a sistematização dos dados para elaboração de relatório. 
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Itabuna, 10 de dezembro de 2015. 

 

Márcia Alexandra A. Peixinho. 
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