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A PRÁTICA PEDAGÓGICA NA SRM: as facetas e implicações na inclusão escolar 

 

RESUMO 

Este trabalho tem como objeto de estudo a prática pedagógica de professores atuantes no 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) em Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) 

da Rede Municipal de Educação, tomando como pressuposto as bases legais de implantação e 

funcionamento das SRM e os pressupostos teóricos da Educação Especial na Perspectiva 

Inclusiva; o atendimento educacional especializado, os paradigmas da segregação, integração 

e inclusão e a prática pedagógica. Tem como objetivo geral analisar as implicações da prática 

pedagógica nas Salas de Recursos Multifuncionais na inclusão dos alunos, na instituição 

escolar. A vereda metodológica escolhida foi de natureza qualitativa, tendo como campo 

empírico duas escolas da rede municipal de ensino: uma escola de Ensino Fundamental I e 

uma escola de Ensino Fundamental II e como participantes da pesquisa duas professoras da 

SRM e quatro alunos que recebem atendimento neste espaço. Como técnica para a coleta de 

dados, elegemos a análise das pastas escolares dos alunos; a ficha de observação do 

atendimento; o diário de campo e a entrevista. Para a análise dos dados optamos pela 

estratégia da análise de unidades proposta por Vygotsky (2009) para responder aos objetivos e 

caracterizar as facetas que compõem a prática pedagógica das professoras na SRM; a 

formação e os saberes das professoras; a organização do trabalho pedagógico; e a relação do 

professor da SRM e a escola. Para leitura e análise, organizamos a apresentação do material 

da pesquisa em episódios e cenas. O resultado da pesquisa indicou algumas facetas da prática 

pedagógica das professoras na SRM e suas implicações positivas e negativas na inclusão 

escolar do aluno. Como implicações positivas destacamos: a prática pedagógica das 

professoras na SRM pode resultar e/ou comprometer no desenvolvimento de aprendizagens 

em um campo mais generalizado como o das aprendizagens associativa, cognitiva e social; o 

uso dos recursos tecnológicos enquanto elemento da organização do trabalho pedagógico, 

provoca estímulos específicos no desenvolvimento dos processos mentais superiores na 

internalização dos signos e significados, contribuindo de forma efetiva no desenvolvimento 

das aprendizagens. Como implicações negativas destacamos: falta de conceituação dos 

componentes peculiares do AEE, lócus do desenvolvimento de sua prática pedagógica, a 

saber: o conceito de deficiência, educação inclusiva e o atendimento educacional 

especializado, denotando definições do senso comum, em nada distinguindo das 

conceituações feitas pelas professoras da SER (Sala de Ensino Regular) acerca destes 

componentes; o saber experiencial como principal na prática pedagógica das professoras, 

podendo resultar em uma prática pedagógica desprovida dos saberes técnico científicos 

advindos da formação, incidindo de forma negativa na organização do trabalho pedagógico 

que atenda as necessidades do aluno PAEE. Consideramos que a prática pedagógica 

observada neste espaço, não é suficiente para a promoção e efetivação de práticas educativas e 

pedagógicas inclusivas, pois a inclusão escolar precisa de reciprocidade entre os elementos e 

atores do processo educativo para ser concretizada. Diante dessas implicações, enquanto 

produto deste trabalho de pesquisa, propomos um grupo de estudos permanente com a 

finalidade de problematizar e dialogar acerca dos assuntos pertinentes à Educação Especial 

Inclusiva. 

Palavras chave: Prática pedagógica. Educação Especial Inclusiva. SRM. AEE. 

 



 
  

 

 

 
 

THE PEDAGOGICAL PRACTICE IN SRM: the facets and implications for school 

inclusion 

ABSTRACT 

This work aims to study the pedagogical practice of teachers working in the Specialized 

Educational Assistance (AEE), in Multifunctional Resource Rooms (SRM) of the Municipal 

Education Network, taking as presupposed the legal bases of implementation and operation of 

SRM and the theoretical assumptions of Special Education, in the Inclusive Perspective; the 

specialized educational service, the paradigms of segregation, integration and inclusion, and 

pedagogical practice. Its main objective is to analyze the implications of the pedagogical 

practice in the Multifunctional Resource Rooms in the inclusion of students in the school 

institution. The methodological path chosen was of a qualitative nature, having as empirical 

field two schools of the municipal teaching network: an elementary School I and an 

elementary School II and, as participants in the research, two SRM teachers and four students 

who receive attention in this space. As a technique for collecting data, we chose the analysis 

of the students' school folders; the observation sheet of the service; the field diary and the 

interview. For the analysis of the data, we chose the strategy of the unit analysis proposed by 

Vygotsky (2009), to answer the objectives and characterize the facets that make up the 

pedagogical practice of the teachers in SRM; the training and the knowledge of the teachers; 

the organization of pedagogical work; and the SRM teacher's relationship with the school. For 

reading and analysis, we organize the presentation of the research material in episodes and 

scenes. The research results indicated some facets of SRM teachers' pedagogical practice and 

their positive and negative implications for student inclusion. As positive implications, we 

emphasize: the pedagogical practice of the teachers in the SRM can result and/or compromise 

in the development of learning in a more generalized field, such as associative, cognitive and 

social learning; the use of technological resources, as an element of the organization of 

pedagogical work, provokes specific stimuli in the development of higher mental processes, 

in the internalization of signs and meanings, contributing effectively to the development of 

learning. As negative implications, we highlight: lack of conceptualization of the peculiar 

components of the AEE, the locus of the development of its pedagogical practice, namely: the 

concept of deficiencies, inclusive education and specialized educational service, denoting 

common sense definitions, conceptualizations made by the teachers of SER (Regular 

Teaching Room) about these components; the experiential knowledge as a characteristic of 

the pedagogical practice of the teachers, and may lead to a pedagogical practice devoid of the 

scientific technical knowledge coming from the training, negatively affecting the organization 

of the pedagogical work that meets the needs of the PAEE student. We consider that the 

pedagogical practice observed in this space is not sufficient for the promotion and 

implementation of inclusive educational and pedagogical practices, since the school inclusion 

needs reciprocity between the elements and actors of the educational process to be fulfilled.In 

view of these implications, as a product of this research work, we propose a permanent study 

group with the purpose of problematizing and dialoguing on issues pertinent to Special 

Inclusive Education. 

Keywords: Pedagogical practice. Inclusive Special Education. SRM. AEE. 
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INTRODUÇÃO  

 

Inicio este relatório justificando a proposta do título e a escolha de uma palavra 

que, para nós, é marcante nesta trajetória de pesquisa. A palavra faceta1 vem referendar 

as características que compõe a prática pedagógica na Sala de Recursos Multifuncionais 

e suas implicações na inclusão escolar, sendo este um elemento complexo que se 

materializa no processo ensino aprendizagem. 

            A Educação Especial na perspectiva inclusiva desponta como uma modalidade 

educacional visando garantir a promoção dos direitos que o ser humano tem, 

independente da sua condição ou necessidade, procurando assim cumprir o princípio da 

Educação que é “de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tendo por 

finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1996).                

             Diversos Documentos Oficiais regulamentam a presença de pessoas com 

deficiência na escola, tais como:  

 - Constituição Federal, Título VIII, da ORDEM SOCIAL: artigos 208 e 227 

(BRASIL, 1988);  

 - Estatuto da Criança e do Adolescente, capítulo V, artigo 54 (BRASIL, 1990);  

 - Declaração Mundial de Educação para Todos (1990);  

 - Declaração de Salamanca (1994);  

 - Lei de Diretrizes e Bases (LDB) - capítulo V, artigos 58 e 59 (BRASIL, 1996);  

 - Lei n°. 10.098/00 - Estabelece normas gerais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida (BRASIL, 2000);  

 - Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (BRASIL, 

2001); 

 - Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(BRASIL, 2008);  

 - Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (BRASIL, 2013);  

 - Estatuto da Pessoa com Deficiência, capítulo IV, (BRASIL, 2015). 

                                                           
1 Faceta - “Aspecto particular de algo ou de alguém, visto sob determinado ponto de vista” in Dicionários 

Priberam da Língua Portuguesa (2017). 
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           Como profissional da Educação Básica, há 14 anos, trabalhei com diversos 

segmentos que a compõem: da Educação Infantil à Educação de Jovens e Adultos 

(EJA). Acerca de 10 anos, vem crescendo a chegada de alunos com deficiência2 nas 

escolas públicas  regulares, assim como o temor dos professores motivado pelo 

sentimento de “despreparo” da sua formação para trabalhar com estes alunos. No 

Ensino Fundamenta I, recebi dois alunos, um com Síndrome de Down e outro com 

Transtorno do Espectro Autista (TEA)3, apesar da falta de suporte pedagógico, da 

desinformação e, até mesmo, do preconceito consegui compreender a importância da 

inclusão na vida desses cidadãos e na vida dos que convivem com eles, ou seja, da 

comunidade escolar, apesar de caracterizar-se muito mais como integração no cotidiano 

da escola, pois as aprendizagens sociais, afetivas e comportamentais proporcionadas por 

esta interação foram reais. 

        No período de 2013 a 2016, vivenciei a realidade da implantação da Sala de 

Recursos Multifuncionais (SRM) enquanto gestora e coordenadora de uma instituição 

escolar pública. Assim, observando o desenvolvimento de alguns alunos com 

deficiência, que permaneceram na escola durante esse tempo, frequentando 

assiduamente a SRM, me encantou e inquietou o desenvolvimento de diversas 

aprendizagens, não apenas comportamental e social, mas também cognitivas. 

        Pude perceber, também, o entusiasmo da professora da SRM ao compartilhar, 

informalmente, os desafios e as conquistas desses alunos, o que nos chamou a atenção e 

despertou o desejo de compreender como essa prática pedagógica implica na inclusão 

deste aluno, tendo como relevância, o fato que o atendimento educacional especializado 

na SRM exige do docente, o trabalho com diversos tipos de necessidades educativas 

especiais. 

          Para tentar concretizar esta realidade, a Política Nacional de Educação Especial 

na Perspectiva da Educação Inclusiva foi implantada com a finalidade de orientar os 

                                                           
2 Termo adotado atualmente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015). 
3 No Manual de Saúde Mental, um guia de classificação diagnóstica, o Autismo e todos os distúrbios, 

incluindo o transtorno autista, transtorno desintegrativo da infância, transtorno generalizado do 

desenvolvimento não especificado e Síndrome de Asperger, fundiram-se em um único diagnóstico 

chamado Transtornos do Espectro Autista – TEA que tem como característica  fundamentais, que podem 

manifestar-se em conjunto ou isoladamente a dificuldade de comunicação por deficiência no domínio da 

linguagem e no uso da imaginação para lidar com jogos simbólicos, dificuldade de socialização e padrão 

de comportamento restritivo e repetitivo (DSM 5, 2014).  
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sistemas educacionais, no sentido de desenvolver diretrizes e ações para a reorganização 

de serviços de Atendimento Educacional Especializado (AEE) (BRASIL, 2007) e, nesse 

contexto, insere-se a organização das Salas de Recursos Multifuncionais “com a 

disponibilização de recursos e de apoio pedagógico para o atendimento às 

especificidades educacionais dos estudantes público alvo da educação especial 

matriculados no ensino regular” (BRASIL, 2007, p. 21).  

          Diante do cenário exposto, o objeto de estudo desta pesquisa é a prática 

pedagógica das professoras na SRM, com a seguinte questão de pesquisa: Quais as 

implicações da prática pedagógica desenvolvida na Sala de Recurso Multifuncional para 

inclusão dos alunos, na instituição escolar? Com intuito de responder a este 

questionamento, o objetivo geral da pesquisa é analisar as implicações da prática 

pedagógica desenvolvida na Sala de Recurso Multifuncional na inclusão dos alunos, na 

instituição escolar. Os objetivos específicos são os seguintes:  

  Analisar as concepções da prática pedagógica das professoras em 

relação a deficiência, atendimento educacional especializado e Educação 

Inclusiva;  

 Caracterizar as facetas da prática pedagógica das professoras atuantes na 

Sala de Recursos Multifuncionais;  

 Identificar na prática pedagógica elementos que implicam na Inclusão do 

aluno na instituição escolar;  

Este relatório está organizado em cinco capítulos. No primeiro, apresentaremos 

o histórico das pessoas com deficiência no mundo e no Brasil, procurando compreender 

os conceitos de segregação, integração, inclusão conceituando e caracterizando a 

deficiência tendo como fundamentos os diversos momentos da trajetória humana. 

Abordaremos os pressupostos formativos da instituição escolar, bem como as políticas 

que subsidiam o AEE, chegando ao lócus principal da nossa pesquisa, a Sala de 

Recursos Multifuncionais. 

         No segundo, a prática pedagógica como componente singular do processo 

educativo, enquanto ação do professor em sala de aula, apresentando e discutindo 

alguns conceitos, pressupostos e características, bem como o seu lugar na prática 

educativa. 
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         No terceiro, as veredas metodológicas da pesquisa, descrevendo o seu caráter, 

universo, os procedimentos e instrumentos de coletas dos dados, finalizando com as 

categorias de análise. 

         No quarto, apresentaremos o material produzido na pesquisa, objetivando 

caracterizar as facetas da prática pedagógica das professoras na SRM. No quinto 

capítulo, abordaremos as implicações da prática pedagógica no AEE para a inclusão 

escolar visando responder a questão de pesquisa à luz das análises do material 

produzido. 

        Por fim, nas considerações vamos aduzir acerca das implicações de natureza 

positivas e negativas na inclusão escolar, propiciada pelas facetas da prática pedagógica 

na SRM que se desvelaram como resultados da investigação, bem como a conclusão 

que a inclusão escolar só pode consolidar-se em um processo de reciprocidade.  

         É desejo que este trabalho venha contribuir com as discussões acerca das 

práticas pedagógicas nas SRM, compreendendo a natureza de cada faceta que a compõe 

e suas implicações na realização e no debate sobre a inclusão na instituição escolar, 

ampliando o olhar para a efetividade e o sucesso das políticas públicas para o AEE, que 

se concretizam a partir deste elemento peculiar do processo educativo. 
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CAPÍTULO 1  

DEFICIÊNCIA: HISTÓRIA, CONCEITOS, PARADIGMAS E POLÍTICAS 

 

        Considerando que as pessoas com deficiência são o escopo da Educação 

Especial Inclusiva, este capítulo tem como objetivo apresentar os conceitos construídos, 

modelos de compreensão, os paradigmas que direcionaram a forma de ver e agir da 

sociedade, tendo como referência a pessoa com deficiência e as políticas públicas que 

garantam o seu direito na sociedade contemporânea.  

        Está organizado em cinco seções: a primeira trata dos conceitos e paradigmas 

acerca da segregação, integração e inclusão; a segunda, o conceito e as características da 

instituição escolar; a terceira seção apresenta os conceitos e modelos paradigmáticos 

sobre a deficiência; a quinta seção destina-se a história das políticas públicas para a 

educação especial e inclusiva, do Atendimento Educacional Especializado (AEE) e das 

Salas de Recursos Multifuncionais (SRM). 

 

 1.1 Deficiência: de onde eu falo? 

 

        Quando pensamos e abordamos o tema Educação Especial e Inclusiva, as 

representações imediatas que vêm à nossa memória acerca do público atendido nesta 

modalidade, são constituídas de diversas pessoas acometidas pelos mais variados tipos 

de “deficiências” e o direito que estas têm de participar da “vida normal” de 

determinada sociedade. Assim, recordamos dos cegos, surdos, paraplégicos, deficientes 

intelectuais, pessoas com Síndrome de Down, Síndrome de Asperger (espectro de 

autismo), paralisia cerebral, enfim, lembramo-nos do corpo e/ou intelecto limitado pela 

lesão, restringindo assim a discussão deste tema às concepções discriminatórias e 

segregadoras. 

         Com o intuito de não nos conformarmos com este posicionamento, forjado no 

inconsciente coletivo4, pautado em um determinado modelo médico de deficiência, 

iniciamos estas reflexões com o debate das concepções sobre Deficiência, para 

compreender e referendar de qual lugar falamos. 

                                                           
4 Referimos-nos a uma das teorias mais famosas de Carl Jung, o inconsciente coletivo não se desenvolve 

individualmente, ele é herdado. É um conjunto de sentimentos, pensamentos e lembranças compartilhadas 

por toda humanidade. 
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         Os estudos sobre deficiência que propuseram um repensar sobre a mesma, para 

além do campo médico, restrito aos pressupostos psicológicos e de reabilitação, surgem, 

em 1970, nos Estados Unidos e Reino Unido, alocando o conceito de deficiência 

também no campo das ciências humanas, configurando assim o modelo social. Diniz 

caracteriza o conceito de deficiência, considerando que, 

[...] deficiência não é mais uma simples expressão de uma lesão, que impõe 

restrições a participação social de uma pessoa. Deficiência é um conceito 

complexo, que reconhece o corpo com lesão, mas que também denuncia a 

estrutura social que oprime a pessoa deficiente (DINIZ, 2007, p. 10). 

 

         Este repensar sobre o conceito de deficiência, forja uma descrição da mesma em 

termos políticos, como uma questão de justiça social, exigindo assim a legitimidade de 

ações distributivas e de reparação das desigualdades, desconstruindo a crença da mesma 

ser apenas uma questão familiar, de tragédia pessoal (DINIZ, 2007). O desvio do 

normal é corrigido pela prática médica, que transforma os desviantes em pacientes, 

dando base para uma interpretação individualista da deficiência, ou seja, é um problema 

exclusivo do indivíduo. Tudo que esta pessoa não “consegue” fazer na vida social 

comum é causada pela sua incapacidade, o olhar está sempre voltado para sua limitação. 

         A compreensão da deficiência como uma categoria produzida, social e 

economicamente, nos faz refletir sobre o olhar construído e padrões estabelecidos. 

Picollo (2015) esclarece que o ideal de homem trazido pela modernidade, enraizando os 

princípios capitalistas, força e razão, determinaria o homem ideal com um “corpo apto à 

maquinaria e à parafernália industrial, quem não se adequava a este padrão, tomava para 

si o rótulo de incapaz e dependente” (p. 42), que originou uma cultura de jardinagem, 

onde se corta e poda todos os elementos que não são considerados principais. 

         Em 1976, os sociólogos Paul Hunt e Michael Oliver, ambos com deficiência 

física, fundaram, no Reino Unido, a UPIAS (Liga dos Lesados Físicos contra a 

Segregação), tornando-se uma entidade de resistência política e intelectual formada por 

deficientes5 e para os deficientes, em oposição à compreensão de deficiência instituída 

pelo modelo médico, que caracterizava a “deficiência como consequência natural da 

                                                           
5 Termo usado pela UPIAS. O termo atualmente utilizado é pessoa com deficiência, definido pelo Decreto 

6.949/2009 que promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e 

seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007 (BRASIL, 2009). 
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lesão em um corpo, e a pessoa deficiente objeto de cuidados biomédicos” (DINIZ, 2007, 

p. 15). 

        O objetivo da UPIAS era a definição da deficiência em termos da exclusão 

social gerada pela incapacidade social de lidar com a diversidade, incorporando-a em 

todos os seus contextos. 

 
Em um primeiro momento, portanto, a UPIAS constituiu-se como uma rede 

política onde o principal objetivo era questionar esta compreensão tradicional 

da deficiência; diferentemente das abordagens biomédicas, deficiência não 

deveria ser entendida como um problema individual, uma ‘tragédia pessoal’, 

mas sim uma questão eminentemente social. A estratégia da UPIAS era 

provocativa, pois tirava do indivíduo a responsabilidade pela opressão 

experimentada, pelos deficientes e a transferia para a incapacidade social de 

prever e incorporar a diversidade (DINIZ, 2007, p. 15 - grifos da autora). 

 

 

          A redefinição dos conceitos de lesão e deficiência promovidas pela entidade foi 

fundamental para a consolidação do Modelo Social proposto pela UPIAS, pois retirou o 

controle discursivo dos saberes médicos, caracterizando a deficiência como uma 

questão sociológica. Os conceitos de lesão e deficiência foram redefinidos partindo da 

diferenciação de natureza (o que é biológico) e sociedade, estabelecendo uma separação 

radical: “LESÃO objeto das ações biomédicas do corpo; DEFICIÊNCIA entendida 

como uma questão de ordem dos direitos da justiça social e das políticas de bem-estar” 

(DINIZ, 2007, p. 19). 

 

Nesse sentido, um deficiente como Oliver diria: ‘minha lesão está em não 

poder andar. Minha deficiência está na inacessibilidade dos ônibus’. Assim, 

as alternativas para romper com os ciclos de segregação e opressão não 

deveriam ser buscadas nos recursos biomédicos, mas na ação política capaz 

de denunciar a ideologia que oprimia os deficientes [...]. A ideia era 

simplesmente ir para além da medicalização da lesão, e atingir as políticas 

públicas para a deficiência (DINIZ, 2007, p. 19 – grifos da autora). 

 

 

          O debate acerca da concepção de deficiência, as reformulações conceituais 

preconizadas pelo Modelo Social, indicaram uma ideologia da opressão pela 

deficiência, a qual alegava que o capitalismo se beneficiava com a segregação dos 

deficientes da vida social, “[...] para o modelo médico o problema estava na lesão, para 

o modelo social a deficiência era resultado do modelo político econômico capitalista, 

que pressupunha um tipo ideal de sujeito produtivo” (DINIZ, 2007, p. 23). 
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          Podemos identificar  em nossa legislação atual, especificamente no Estatuto da 

Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), na definição de deficiência, os princípios do 

modelo social considerando “pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação 

com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade 

em igualdade de condições com as demais pessoas” (BRASIL, 2015).  

 

 

 1.2 Os paradigmas da segregação, integração e inclusão 

 

           No século XVI “a história da Educação Especial começa a ser traçada por 

pedagogos e médicos, que desafiavam o conceito vigente da época, acreditando na 

possibilidade de indivíduos considerados ineducáveis” (MENDES, 2006, p. 387). As 

relações da sociedade com as pessoas com deficiência foram regidas em diferentes 

momentos por diferentes paradigmas (ARANHA, 2001).  

           O primeiro foi o Paradigma Institucional sobre a égide de dar tratamento e 

educação, logo estas instituições transformaram-se em asilos, ambientes segregados, 

chamadas de Instituições Totais. Estas tinham como características: 

 
[...] retirar as pessoas com deficiência de suas comunidades de origem e pela 

manutenção delas em instituições residenciais segregadas ou escolas 

especiais, frequentemente situadas em localidades distantes de suas famílias. 

Assim, pessoas com retardo mental ou outras deficiências, frequentemente 

ficavam mantidas em isolamento do resto da sociedade, fosse a título de 

proteção, de tratamento, ou de processo educacional (ARANHA, 2001, p. 

168). 
 

 

          Assim, as pessoas com deficiência eram consideradas ineducáveis, anormais e 

desviantes. A diferença trazida no individual transformava-os em pessoas 

estigmatizadas para o coletivo, pois fugiam do padrão de normalização. Tomamos como 

referência o conceito de estigma apresentado por Goffman. 

 
Enquanto o estranho está à nossa frente, podem surgir evidências de que ele 

tem um atributo que o torna diferente de outros que se encontram uma 

categoria em que pudesse ser incluído, sendo até uma espécie menos 

desejável. Assim deixamos de considerá-la criatura comum e total, 

reduzindo-o a uma pessoa estragada e diminuída. Tal característica é um 

estigma (1991, p. 6). 
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           As Instituições Totais surgiram como resposta social de tratamento para estas 

pessoas e se fundamentaram no conceito da segregação, que tinha como princípio a 

crença de que “a pessoa diferente seria mais bem cuidada e protegida se confinada em 

ambiente separado, também para proteger a sociedade dos anormais” (MENDES, 2006, 

p. 387 - grifo da autora). 

Nesse mesmo contexto, o acesso à educação para a população, em geral, foi 

sendo ampliada e as pessoas com deficiência começaram a conquistar esse espaço 

morosamente, o que exigiu da instituição escolar uma adequação para recebê-las, com a 

criação das classes especiais no ensino regular, pois “paralelamente à evolução asilar, a 

institucionalização da escolaridade obrigatória e a incapacidade da escola de responder 

pela aprendizagem de todos os alunos deram origem, já no século XIX, às classes 

especiais nas escolas regulares, para onde os alunos difíceis passaram a ser 

encaminhados” (MENDES, 2006, p. 388), estabelecendo a educação especial como um 

sistema educacional paralelo ao regular. 

         No esforço de superar a prática da segregação, trazida pelo Paradigma 

Institucional baseado na segregação que onerava o Estado e não dava um retorno 

produtivo na reabilitação das pessoas com deficiência surge, então, o conceito de 

integração, baseado na normalização6, com o objetivo de limar essas necessidades e 

deficiências, para se aproximar o máximo do normal, apoiando a desinstitucionalização 

e caracterizando o Paradigma de Serviços, sendo institucionalizado pelo Estado, tendo 

como princípio a integração. Deste modo, 

 

Integrar significava, sim, localizar no sujeito o alvo da mudança, embora 

para tanto se tomasse como necessário, mudanças na comunidade. Estas, na 

realidade, não tinham o sentido de se reorganizar para favorecer e garantir o 

acesso do diferente a tudo que se encontra disponível na comunidade para os 

diferentes cidadãos, mas sim o de lhes garantir serviços e recursos que 

pudessem ‘modificá-los’ para que estes pudessem se aproximar o mais 

possível do ‘normal’ (ARANHA, 2001, p. 616 - grifos da autora). 

 

 

           Exemplos de organizações para tal finalidade, no Brasil, foram as Casas de 

Passagem, Centros de Vida Independente, as Escolas Especiais e as Classes Especiais, 

                                                           
6 “Tomando como fundamentação teórica a normalização de Braddock (1977) que suponha ‘a existência 

de uma condição normal’, representada pelo maior percentual de pessoas na curva da normalidade e uma 

condição de ‘desvio’, representada por pequenos percentuais de pessoas, na mesma curva” (ARANHA, 

2001, p. 612, grifos da autora). 
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onde eram oferecidos treinamentos de atividades da vida cotidiana e se procurava 

desenvolver as habilidades necessárias para uma vida independente em comunidade. O 

centro da mudança era o sujeito (ARANHA, 2001). 

A modificação do conceito de segregação para integração no trato das pessoas 

com deficiência interferiu diretamente no olhar da sociedade, nas ações políticas e 

sociais propondo modificações educacionais, que não aconteceram da noite para o dia. 

Teve como apoio uma causa moral provocada pelos movimentos sociais e direitos 

humanos, que “conscientizaram e sensibilizaram a sociedade sobre os prejuízos da 

segregação e da marginalização de indivíduos de grupos com status minoritários, 

tornando a segregação sistemática de qualquer grupo ou criança uma prática 

intolerável” (MENDES, 2006, p. 389), alegando o mesmo direito ao acesso as 

atividades do cotidiano e aos benefícios que as crianças com deficiência tinham, tanto 

quanto as demais. Os benefícios das práticas integradoras foram o suporte dos 

fundamentos racionais da integração para os alunos, 

 

Potenciais benefícios para alunos com deficiências seriam: participar de 

ambientes de aprendizagem mais desafiadores; ter mais oportunidades para 

observar e aprender com alunos mais competentes; viver em contextos mais 

normalizantes e realistas para promover aprendizagens significativas; e 

ambientes sociais mais facilitadores e responsivos. Benefícios potenciais para 

os colegas sem deficiências seriam: a possibilidade de ensiná-los a aceitar as 

diferenças nas formas como as pessoas nascem, crescem e se desenvolvem, e 

promover neles atitudes de aceitação das próprias potencialidades e 

limitações (MENDES, 2006, p. 389).  

 

          As pesquisas educacionais caracterizaram-se como um suporte essencial, pois 

ofereceram as bases empíricas, comprovando a potencialidade educacional e 

produziram “formas de ensinar pessoas que por muito tempo não foram sequer 

consideradas educáveis” (MENDES, 2006, p. 389). Assim partindo da constatação que 

essas pessoas poderiam aprender, passou-se a investigar o que e como poderiam 

aprender, com a finalidade de “desenvolver a independência ou autonomia, impulsionou 

a preocupação com a qualidade de vida e com contextos culturais mais normalizantes, a 

fim de maximizar as possibilidades de desenvolvimento interpessoal e inserção social 

futura” (MENDES, 2006, p. 389). 
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          A pressão dos grupos organizados7 teve papel relevante no apoio ao movimento 

pela integração, na luta contra a discriminação e para a garantia dos direitos 

fundamentais das pessoas com deficiência. Economicamente, a ideologia da integração 

beneficiava o Estado, que estava onerado com a manutenção dos programas de 

segregação, sendo assim: 

 

Esses interesses foram atendidos em diferentes países com o estabelecimento 

de bases legais que instituíram, gradualmente, a obrigatoriedade do poder 

público quanto à oferta de oportunidades educacionais para pessoas com 

deficiências, a instituição da matrícula compulsória nas escolas comuns e de 

diretrizes para a colocação em serviços educacionais segundo o princípio de 

restrição ou segregação mínima possível. Assim, estavam estabelecidas as 

bases para o surgimento da filosofia da normalização e integração, que se 

tornou ideologia mundialmente dominante basicamente a partir da década de 

1970 (MENDES, 2006, p. 389). 

 

 

           Com essas bases, foi necessário pensar em propostas para reestruturação e 

organização do sistema escolar nos Estados Unidos da América (EUA) e Reino Unido, 

na década de 1970, para consolidar os serviços na promoção da integração em níveis 

que correspondessem a potencialidades dos alunos deficientes, as possíveis soluções 

como: classe comum, com ou sem apoio; classe comum associada a serviços 

suplementares; classe especial em tempo parcial ou integral; escolas especiais e 

ambientes hospitalares indicaram possibilidades para a integração desse aluno no 

sistema escolar, mesmo que restringindo o acesso de todo e qualquer aluno a classe 

comum na escola regular, concepção de inserção parcial e serviços educacional 

segregado (MANTOAN, 2003; MENDES, 2006). Nesta configuração, modelos para o 

sistema educacional apresentados e formatados pelo princípio da normatização, 

“pressupunham a manutenção dos serviços já existentes e uma opção preferencial pela 

inserção na escola comum, e mais especificamente na classe comum, mas admitindo a 

necessidade de manter o contínuo de serviços com diferentes níveis de integração” 

(MENDES, 2006, p. 390). 

          Destarte, a sociedade e o sistema educacional foram organizando-se na 

compreensão de que a pessoa com deficiência tinha o direito aconvivência social, mas 

que deveria ser preparada para esse convívio e a instituição escolar proveria os meios 

mais condizentes para atender as necessidades destes alunos, ou seja, 

                                                           
7 Associação de pais, portadores de deficiência, profissionais da área (MENDES, 2006). 
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[...] o nível mais adequado seria aquele que melhor favorecesse o 

desenvolvimento de determinado aluno, em determinado momento e contexto 

[...] o pressuposto de que as pessoas com deficiências tinham o direito de 

conviver socialmente, mas que deviam ser, antes de tudo, preparadas em 

função de suas peculiaridades para assumir papéis na sociedade (MENDES, 

2006, p. 391). 

        
 

          Os sistemas educacionais fundamentados no conceito da integração, na prática, 

condicionavam o avanço do aluno para um nível de serviço menos segregado, 

exclusivamente ao desempenho do próprio aluno. Então, na maioria das vezes, esse 

avanço não acontecia. 

 

As críticas que surgiram posteriormente ao modelo se basearam na 

constatação de dois fatos: a passagem de alunos com necessidades 

educacionais especiais de um nível de serviço mais segregado para outro, 

supostamente mais integrador, dependia unicamente dos progressos da 

criança, mas na prática essas transições raramente aconteciam, o que 

comprometia os pressupostos da integração escolar. Em algumas 

comunidades, as políticas oficiais de integração escolar resultaram, na 

maioria das vezes, em práticas quase permanentes de segregação total ou 

parcial, o que acabou gerando reações mais intensas no sentido de buscar 

novas formas de assegurar a presença e participação na comunidade, a 

promoção de habilidades, da imagem social, da autonomia, e o empowerment 

das pessoas com necessidades educacionais especiais (MENDES, 2006, p. 

391).  

 

 

          Valendo-se das ideias de que cabe a sociedade não apenas oferecer serviços 

visando integrar a pessoa com deficiência, partindo de suas próprias mudanças, mas ela 

própria reorganizar-se, possibilitando o acesso a todos os cidadãos com respeito e 

dignidade, independente de seu comprometimento ou deficiência e do grau de 

normatização, surge o Paradigma de Suporte que tem como característica o: 

                       

[...] pressuposto de que a pessoa com deficiência tem direito à convivência 

não segregada e ao acesso aos recursos disponíveis aos demais cidadãos. Para 

tanto, fez-se necessário identificar o que poderia garantir tais prerrogativas. 

Foi então que se buscou a disponibilização de suportes, instrumentos que 

viabilizam a garantia de que a pessoa com deficiência possa acessar todo e 

qualquer recurso da comunidade (ARANHA, 2001, p. 619). 

 

 

          Estes suportes diferenciam-se abrangendo a área social, econômica, educacional, 

física, política etc. A função é promover a inclusão social, entendida como um processo 

de contrato entre pessoa com deficiência e suas necessidades reconhecidas e 
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apresentadas, e a sociedade com as providências necessárias para promoção e garantia 

do “acesso e a convivência no espaço comum, não segregado” (ARANHA, 2001, p. 

619). 

          Tendo em vista que os termos integração e inclusão têm significados parecidos, 

no que se refere a garantia de serviços, oportunidades de acesso, socialização etc., 

porém, denotam situações de inserção diferentes, quanto ao ingresso da pessoa com 

deficiência, logo, os paradigmas de Serviço e de Suporte se diferem quanto ao “objeto” 

de mudança e adequação.  

          O Paradigma de Serviço visa  integrar a pessoa com deficiência, sendo 

trabalhada as suas aptidões, em uma sociedade que irá recebê-la conforme o grau de 

normalidade por ela alcançado, ainda que esta faça pequenas modificações e ofereça os 

serviços para tal integração.  

          Enquanto isso, o Paradigma de Suporte objetiva incluir esse cidadão, que 

independente da sua deficiência e comprometimento, tem direito ao acesso aos bens 

comuns a todos em uma sociedade que se adequa, dando os suportes necessários para 

garantia deste direito.  

         Assim, a inclusão é conceituada pela Política Nacional de Educação Especial na 

perspectiva da Inclusão, no paradigma do Suporte, como “uma ação política, cultural, 

social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de estarem 

juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação” (BRASIL, 2008, 

p. 05), apresentando também o conceito de Educação Inclusiva. 

 

A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na 

concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como 

valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de equidade formal ao 

contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e 

fora da escola [...] a educação inclusiva assume espaço central no debate 

acerca da sociedade contemporânea e do papel da escola na superação da 

lógica da exclusão (BRASIL, 2008, p. 05). 

 

 

          O entendimento sobre o que é inclusão escolar, nos é apresentado nas Diretrizes 

da Educação Especial da Bahia, sendo vista como: 

 

[...] um conjunto de ações que consistem em cultivar práticas educacionais de 

convivência respeitosa com o coletivo que se diferencia nos modos de ser, 

pensar, conhecer e sentir. Em outros termos: é compor um espaço 

educacional aberto à curiosidade e a indagação sobre o mundo e os seus 



27 
  

 
 

sujeitos, fomentando a investigação e a experiência como elemento condutor 

na apropriação dos conhecimentos, acolhendo os diversos saberes e formas 

de expressões e interações; é utilizar tecnologias educacionais como forma de 

oferecer acessibilidade e desenvolver a autonomia na construção do 

conhecimento; é, enfim, criar uma comunidade de aprendizagem, na qual 

todos possam aprender e todos possam ensinar (BAHIA, 2017, p.26). 

  

 

         Partimos da compreensão da inclusão como direito da pessoa com deficiência, 

considerando a igualdade de acesso ao espaço, e as oportunidades em comum da vida 

em sociedade (ARANHA, 2001). Concordando também, com a definição de inclusão 

escolar de Mantoan (2006, p. 16) no sentido desta ser “a exigência de maior igualdade e 

mecanismos mais equitativos no acesso a bens e serviço”, esta autora destaca que se faz 

necessário superar este quadro de seleção excludente na organização da instituição 

escolar atual. 

 

Na verdade, resiste-se à inclusão escolar porque ela nos faz lembrar que 

temos uma dívida a saldar em relação aos alunos que excluímos pelos 

motivos mais banais e inconsistentes, apoiados por uma organização 

pedagógico-escolar que se destina a alunos ideais, padronizados por uma 

concepção de normalidade e de deficiência, arbitrariamente definida 

(MANTOAN, 2007, p. 25). 

 

 

A expressão inclusão escolar, segundo Mendes (2006), surgiu nos EUA em 

1980, em três períodos de reformas educacionais. Motivado pela necessidade da 

reestruturação do seu sistema de ensino, a inclusão surge na literatura americana, em 

meados de 1990, como “substituto da palavra integração, associada a ideia de colocação 

de alunos com dificuldades prioritariamente nas classes comuns” (MENDES, 2006, p. 

392). Paralelamente às reformas educacionais, aconteceram movimentos8 focados na 

educação especial, influenciando diretamente na proposta de inclusão escolar. 

 
A proposta contida na ‘Iniciativa da Educação Regular’ surgiu a partir da 

publicação, em 1986, de um artigo por Madeleine C. Will, que era secretária 

assistente dos serviços de educação especial e de reabilitação, no qual ela 

denunciava as limitações da legislação vigente, apontando a necessidade de 

parcerias entre educação regular e especial, de otimizar os recursos e os 

serviços educacionais. Com a alegação de que a educação de crianças e 

jovens com necessidades educacionais especiais deveria ser responsabilidade 

da educação comum, Will (1986) defendia que todos os alunos deveriam ser 

inseridos nas classes comuns das escolas comuns, sem descartar a 

                                                           
8 Regular Education Initiative (Will, 1986 apud MENDES, 2006) e o Full Inclusion (Gartner & Lipsky, 

1989; Stainback & Stainback, 1984 apud MENDES, 2006). 
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necessidade de manutenção dos serviços de ensino especial separados 

(MENDES, 2006, p. 393 – grifos da autora). 

 

 

Neste mesmo período (final do Século XX), surge também a proposta de 

inclusão total, com características mais radicais, defendendo a participação de todos os 

estudantes na classe comum, sem restrições das peculiaridades de cada um. Esta 

proposta foi principalmente defendida,  para atender aos alunos com deficiências mais 

severas como limitação intelectual, mais prejudicados pela integração, fundamentando-

se na participação e desenvolvimento social, sem ênfase no ganho acadêmico. 

 
Percebe-se que há alguns pontos comuns entre essas duas iniciativas, pois 

ambas tiveram suas origens no movimento pela integração escolar e 

buscavam a fusão dos sistemas de ensino regular e especial. A ideia central 

era a de que, além de intervir diretamente sobre essas pessoas, se fazia 

necessário mudar também a escola, para que esta possibilitasse a convivência 

dos diferentes. No âmbito da educação passou-se a defender um único 

sistema educacional de qualidade para todos os alunos, com ou sem 

deficiência (MENDES, 2006, p. 394). 

 

 

          A partir de 1990, apareceram duas vertentes, a proposta de Inclusão Total que 

defende a inserção de todos os alunos, independentemente do seu grau de 

comprometimento, abolindo os suportes de apoio a Educação Especial; e a Educação 

Inclusiva, a qual considera o lugar de estar, em uma classe comum, mas aceita os 

suportes de apoio e, também, os ambientes diferenciados como salas de recursos, 

escolas especiais ou residenciais (MENDES, 2006). Ainda em 1990, a realização da 

Conferência Mundial de Educação para todos, aprova a Declaração Mundial de 

Educação para Todos, com o objetivo primordial de concentrar esforços para garantir o 

direito ao acesso, permanência e sucesso na educação básica de mais de 100 milhões de 

crianças que estavam sem escolarização, e de 600 milhões de pessoas com deficiência 

sem nenhum tipo de acesso educacional. 

 
No contexto mundial, o princípio da inclusão passa então a ser defendido 

como uma proposta da aplicação prática ao campo da educação de um 

movimento mundial, denominado inclusão social, que implicaria a 

construção de um processo bilateral no qual as pessoas excluídas e a 

sociedade buscam, em parceria, efetivar a equiparação de oportunidades para 

todos, construindo uma sociedade democrática na qual, todos conquistariam 

sua cidadania, na qual a diversidade seria respeitada e haveria aceitação e 

reconhecimento político das diferenças. Num contexto em que uma sociedade 

inclusiva passa a ser considerada, um processo de fundamental importância 

para o desenvolvimento e a manutenção do estado democrático, a educação 
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inclusiva começa a configurar-se como parte integrante e essencial desse 

processo (MENDES, 2006, p. 395). 

 

 

O debate acerca do direito das pessoas com deficiência, presentes nas escolas 

regulares vem desde o conceito de integração, com a crença de que a mudança viria dos 

mesmos. A diferença humana é a “normalidade” (MENDES, 2006), e a instituição 

escolar não cabe ser acrítica ou apática, muito menos provocadora e mantenedora de 

desigualdades e exclusão, que tem esta diversidade como parâmetro, exigindo da 

mesma uma reforma educacional em toda sua organização. Parafraseando Mantoan 

(2003, p. 46) “este é o radicalismo da Inclusão”! 

A Lei 13.146/2015, que estabelece o Estatuto da Pessoa com Deficiência, traz 

uma abordagem de educação em todos os níveis de ensino em um sistema educacional 

inclusivo, 

 
A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados pelo 

sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de 

toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus 

talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas 

características, interesses e necessidades de aprendizagem (BRASIL, capítulo 

IV, art.27, 2015). 

 

 

Miranda (2011) entende educação inclusiva como a inserção de pessoas com 

NEE na rede regular de ensino público, em que a diversidade é valorizada no lugar da 

homogeneidade, oportunizando a todos os alunos maiores possibilidades de 

aprendizagem. A autora retrata que no cenário educacional brasileiro, a implementação 

ainda é confundida com integração escolar9.  

Santos apresenta a sua concepção de educação inclusiva, fazendo a diferenciação 

entre esta e o termo inclusão educacional, que seria a ação de matricular os alunos 

excluídos historicamente na rede regular de ensino. A autora define a educação 

inclusiva como “objetivo político para ser alcançado a curto, médio e longo prazo, por 

meio de inúmeras ações que favoreçam diferentes formas de aprendizado, assegure 

respeito as diferenças e valorize a diversidade humana” (2013, p. 57) 

Costa, Barbosa e Souza (2016) ao abordarem a expansão da educação inclusiva, 

principalmente no Brasil, com a consolidação das políticas públicas, na produção do 

                                                           
9 Conceito apresentado na página 15 desta dissertação. 
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conhecimento no campo das pesquisas, principalmente, sobre as SRM e o AEE, 

definem educação inclusiva como não apenas disponibilizar a sala de aula comum para 

este aluno, ou seja, possibilitar apenas o acesso, mas “incluí-lo e respeitá-lo nas diversas 

dimensões de sua vida [...] pensar os alunos com deficiência para além dos estereótipos 

produzidos pela cultura, possibilitando o direito à vida em sociedade com vistas a sua 

participação escolar” (COSTA; BARBOSA; SOUZA, 2016, p. 112). 

 

 1.3 Atendimento Educacional Especializado (AEE): as Salas de Recursos 

Multifuncionais (SRM) 

 

A discussão acerca do direito a uma educação para todos de qualidade, 

destacando as pessoas com necessidades educativas especiais, apresenta na  Declaração 

de Salamanca (1994) os princípios e características norteadoras para uma Escola 

Inclusiva, que atenda também a estes cidadãos, materializa-se no Brasil, signatário deste 

documento, com a implementação do programa  Educação Inclusiva Direito a 

Diversidade (BRASIL, 2004)  por meio da Secretaria de Educação Especial, tendo 

como objetivo  difundir tais conceitos, informações e metodologia no universo da 

gestão e da relação pedagógica em todos os estados, a partir de “uma fundamentação 

filosófica que afirma uma concepção da educação especial, tendo como pressuposto os 

direitos humanos” (BRASIL, 2004, p. 04).  Partindo deste contexto  define-se a Escola 

Inclusiva como: 

 
Escola inclusiva é, aquela que garante a qualidade de ensino educacional a 

cada um de seus alunos, reconhecendo e respeitando a diversidade e 

respondendo a cada um de acordo com suas potencialidades e necessidades. 

Assim, uma escola somente poderá ser considerada inclusiva quando estiver 

organizada para favorecer a cada aluno, independentemente de etnia, sexo, 

idade, deficiência, condição social ou qualquer outra situação. Um ensino 

significativo, é aquele que garante o acesso ao conjunto sistematizado de 

conhecimentos como recursos a serem mobilizados. [...] a construção de uma 

escola inclusiva implica em transformações no contexto educacional: 

transformações de ideias, de atitudes, e da prática das relações sociais, tanto 

no âmbito político, no administrativo, como no didático-pedagógico 

(BRASIL, 2004, p.10). 

 

A Escola Inclusiva deve ter características estruturais e funcionais específicas, 

considerando que, 
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[...] dentro das escolas inclusivas, crianças com necessidades educacionais 

especiais deveriam receber qualquer suporte extra, requerido para assegurar 

uma educação efetiva. Educação inclusiva é o modo mais eficaz para 

construção de solidariedade entre crianças com necessidades educacionais 

especiais e seus colegas (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994, p. 5). 

 

 

 

           O AEE é um serviço e recurso da Educação Especial  enquanto modalidade 

educacional na perspectiva inclusiva, que objetiva complementar ou suplementar a 

formação dos alunos para o desenvolvimento da autonomia e independência na escola, 

na sociedade em geral por meio da elaboração, organização e disponibilização de 

recursos pedagógicos e de acessibilidade que, 

 

[...] eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando 

suas necessidades específicas [...] assegurando condições de acesso ao 

currículo por meio da promoção da acessibilidade aos materiais didáticos, aos 

espaços e equipamentos, aos sistemas de comunicação e informação e ao 

conjunto das atividades escolares (BRASIL, 2010, p. 1). 

         

           Como componente fundamental para a garantia do direito, não apenas ao acesso 

à escola regular, mas também de aprendizagem na perspectiva da Inclusão, o 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) nas escolas regulares se corporifica, 

com a implantação das Salas de Recursos Multifuncionais (SRM). Inicialmente, o 

Conselho Nacional de Educação, por meio da Resolução CNE/CEB nº 4/2009, que 

estabelece as Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na 

Educação Básica, define que, 

 

Art. 5º O AEE é realizado, prioritariamente, nas salas de recursos 

multifuncionais da própria escola ou em outra de ensino regular, no turno 

inverso da escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns, podendo 

ser realizado, em centro de atendimento educacional especializado de 

instituição especializada da rede pública ou de instituição especializada 

comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas 

com a secretaria de Educação, ou órgão equivalente dos estados, do Distrito 

federal ou dos municípios (BRASIL, 2009, p. 11). 

 

 

             O Programa de Implantação das Salas de Recursos Multifuncionais foi, então, 

criado sob a responsabilidade do Ministério da Educação, por meio da Secretaria de 

Educação Especial/SEESP, tendo sua portaria normativa de criação em 24 de abril de 
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2007 (BRASIL, 2007) objetivando apoiar e organizar o Atendimento Educacional 

Especializado dos alunos matriculados no ensino regular. 

 

A implantação das Salas de Recursos Multifuncionais nas escolas comuns da 

rede pública de ensino atende à necessidade histórica da educação brasileira, 

de promover as condições de acesso, participação e aprendizagem dos alunos 

público alvo da educação especial no ensino regular, possibilitando a oferta 

do atendimento educacional especializado, de forma não substitutiva à 

escolarização. A construção de políticas públicas inclusivas, de acesso aos 

serviços e recursos pedagógicos e de acessibilidade nas escolas regulares, 

elimina a discriminação e a segregação, superando o modelo de escolas e 

classes especiais. Nessa perspectiva, os sistemas de ensino modificam sua 

organização, assegurando aos alunos público alvo da educação especial a 

matrícula nas classes comuns e a oferta do atendimento educacional 

especializado, previsto no projeto político pedagógico da escola (BRASIL, 

2010, p. 5). 

 

 

A implantação das SRM, nas escolas, possibilita um ganho pedagógico referente 

ao processo de aprendizagem dos alunos, público atendido com este serviço e suporte. 

Para o atendimento, as suas especificidades devem ser contempladas no contexto da sua 

realidade e espaço escolar, ocasião em que a equipe se reorganiza, valorizando o seu 

lugar de pertencimento social e corroborando para a inclusão destes alunos.   

As Diretrizes para a Educação Inclusiva, no Estado da Bahia (2017), também 

traz a definição da SRM:    

 

Trata-se de um espaço localizado em unidade de ensino regular da Educação 

Básica, organizado com equipamentos de informática, tecnologia assistiva ou 

ajuda técnica, materiais pedagógicos e mobiliário adaptado que oferece 

atendimento educacional especializado para estudantes com significativas 

diferenças físicas, sensoriais, intelectuais ou comportamentais em turno 

oposto à frequência deles a classe comum. O atendimento tem caráter 

complementar ou suplementar, ministrado por professor com formação na 

área da necessidade educacional específica do estudante e não se configura 

como reforço escolar (BAHIA, 2017, p. 36). 

 

 

O público atendido nas Salas de Recursos Multifuncionais são: 

 

a- Alunos com deficiência - aqueles que têm impedimentos de longo prazo, 

de natureza física, intelectual, mental ou sensorial, os quais, em interação 

com diversas barreiras, podem ter obstruído sua participação plena e 

efetiva na escola e na sociedade;   

 

b- Alunos com transtornos globais do desenvolvimento - aqueles que 

apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento 

neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na 
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comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se nessa definição 

alunos com autismo, síndromes do espectro do autismo, psicose infantil;  

 

c- Alunos com altas habilidades ou superdotação - aqueles que apresentam 

um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do 

conhecimento humano, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, 

liderança, psicomotora, artes e criatividade (BRASIL, 2010, p. 7). 

 

 

           Do público alvo da educação especial, queremos destacar os alunos com baixa 

visão e deficiência intelectual, pois foram estes alunos  sujeitos desta pesquisa. A baixa 

visão faz parte das deficiências visuais, diferenciando-se da cegueira, caracterizando-se 

pela acuidade visual entre 0,3 e 00,5 no menor olho (BRASIL, 2004), sendo 

considerada como “alteração significativa da capacidade funcional, decorrente de 

fatores isolados ou associados, tais como: baixa acuidade visual significativa, redução 

importante do campo visual, alterações para visão de cores e sensibilidade aos 

contrastes, que interferem ou limitam o desempenho visual” (SEESP/MEC, 2006, p. 

11). 

           Segundo a definição das Diretrizes de Educação Inclusiva do estado da Bahia é 

“a diminuição significativa da acuidade visual que permite ainda ao indivíduo ler 

impressos a tinta, desde que se faça uso de recursos ópticos ou não ópticos e se 

empreguem recursos didáticos e tecnologias assistivas no seu processo educacional” 

(BAHIA, 2017, p. 59). Deste modo o aluno com baixa visão enxerga com limitações, 

necessitando de suportes tecnológicos adicionais para realizar as atividades que 

dependem da visão. 

         A deficiência intelectual (DI) (ainda chamada e registrada nos laudos médicos 

como retardo ou deficiência mental, termo este modificado em 2010 pela Associação 

Americana em Deficiência Intelectual e do Desenvolvimento) caracteriza-se por 

significativas limitações no funcionamento intelectual como raciocínio, aprendizado, 

resolução de problemas, bem como no comportamento social e práticas cotidianas 

(SHALOCK et al 2010 apud MILLAN; SPINAZOLA; ORLANDO 2015). Os déficits 

no funcionamento adaptativo e nos comportamentos adaptativos são assim explicados: 

 
O domínio conceitual envolve memória, raciocínio matemático, leitura e 

escrita, linguagem, solução de problemas; o domínio social envolve empatia, 

habilidades de comunicação, julgamento social, percepção de pensamentos, 

sentimentos e experiências dos outros. Já o domínio prático envolve 

aprendizado e autogestão, cuidados pessoais, controle de dinheiro, 

organização de tarefas, entre outros [...] comportamentos adaptativos, são 



34 
  

 
 

definido como habilidades conceituais, sociais e práticas que as pessoas 

aprendem para atuar em sua rotina diária, como comunicar, se alimentar, ler, 

utilizar conceitos matemáticos. As habilidades adaptativas são a 

comunicação, que diz respeito às habilidades de compreender e expressar 

informações por meio de comportamentos simbólicos, como palavras faladas 

ou escritas, ou comportamentos não simbólicos, como expressões faciais e 

movimentos corporais (MILLAN; SPINAZOLA; ORLANDO, 2015, p. 04). 

 

 

           A DI pode ser classificada em quatro níveis, a saber: leve; moderada; severa e 

profunda, tomando como referencia o funcionamento intelectual do indivíduo, sendo 

que o funcionamento adaptativo é que vai determinar o “nível de apoio necessário que 

esse indivíduo precisa para realizar diversas atividades” (MILLAN; SPINAZOLA; 

ORLANDO, 2015, p. 05). 

As SRM são definidas como “ambientes dotados de equipamentos, mobiliários e 

materiais didáticos para a oferta do atendimento educacional especializado” (BRASIL, 

2010, p. 02). São equipadas com mobiliários, equipamentos de informática, materiais 

didáticos pedagógicos, objetivando a promoção da escolarização. São organizadas em 

tipo I e tipo II. As SRM do tipo I recebem todos os equipamentos e materiais, menos os 

específicos para deficiência visual; as SRM tipo II recebem todos os equipamentos e 

materiais, incluindo materiais e equipamentos específicos para deficientes visuais 

(BRASIL, 2010, p. 11-12). 

Quadro 1- Relação dos materiais das Salas de Recursos Multifuncionais 

Equipamentos 

(sala tipo I e II) 

Material didático 

pedagógico 

(sala tipo I e II) 

Mobiliário 

(sala tipo I e II) 

Equipamentos e 

materiais didático 

pedagógico  

(sala tipo II) 

02 Computadores  

01 Laptop 

01 Estabilizador 

01 Scanner 

01 Impressora laser  

01 Teclado com 

colmeia  

01 Acionador de 

pressão  

01 Lupa eletrônica  

 

01 Material Dourado  

01 Esquema Corporal 

01 Bandinha Rítmica  

01 Memória de 

Numerais 

01 Tapete Alfabético 

Encaixado  

01Software 

Comunicação 

Alternativa  

01 Sacolão Criativo 

Monta Tudo  

01 Quebra Cabeças - 

sequência lógica  

01 Dominó de 

Associação de Ideias  

01 Mesa redonda  

04 Cadeiras  

01 Mesa para 

impressora  

01 Armário  

01 Quadro branco  

02 Mesas para 

computador  

02 Cadeiras 

 

01 Impressora Braille – 

pequeno porte  

01 Máquinas de 

datilografia Braille  

01 Reglete de Mesa  

01 Punção 

01 Soroban 

01 Guia de Assinatura 

01 Kit de Desenho 

Geométrico  

01 Calculadora Sonora 

 



35 
  

 
 

01 Dominó de Frases  

01 Dominó de 

Animais em Libras  

01 Dominó de Frutas 

em Libras  

01 Dominó tátil  

01 Alfabeto Braille 

01 Kit de lupas 

manuais  

01 Plano inclinado – 

suporte para leitura 

01 Memória tátil 

01 régua de 

aumento para 

leitura,  

01 monóculo 

 
       Fonte: Elaborado pela autora (BRASIL, 2010, p.11,12) 

 

          O perfil e as funções do docente para atuar no AEE, que deve acontecer 

especificamente nas Salas de Recursos Multifuncionais, estão descritas no manual do 

programa de implantação, como podemos observar no leque de atribuições: 

-  Elaboração, execução e avaliação do plano de AEE do aluno;  

-  Definição do cronograma e das atividades do atendimento do aluno;  

-  Organização de estratégias pedagógicas e identificação e produção de 

recursos 

acessíveis;  

-  Ensino e desenvolvimento das atividades próprias do AEE, tais como: 

Libras, Braille, orientação e mobilidade, Língua Portuguesa para alunos 

surdos; informática acessível; Comunicação Alternativa e Aumentativa - 

CAA, atividades de desenvolvimento das habilidades mentais superiores e 

atividades de enriquecimento curricular;  

-  Acompanhamento da funcionalidade e usabilidade dos recursos de 

tecnologia 

assistiva na sala de aula comum e ambientes escolares; 

-  Articulação com os professores das classes comuns, nas diferentes etapas e 

modalidades de ensino;  

- Orientação aos professores do ensino regular e às famílias sobre os recursos 

utilizados pelo aluno; 

-  Interface com as áreas da saúde, assistência, trabalho e outras (BRASIL, 

2010, p. 8). 

 

              Queremos ressaltar que o perfil dos professores que trabalham nas SRM tem 

suas generalizações, como as apresentadas na citação acima, mas também tem as 

especificidades exigidas para o atendimento de cada aluno PAEE, trazendo indicativos 

para a prática pedagógica do professor.  
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          Para o professor que tem aluno com baixa visão, Silva (2014) destaca ações 

importantes, estas orientações cabem  para o professor da sala regular quanto para o 

professor da SRM: 

Quadro 2 - Ações e orientações para professor com aluno de baixa visão 

 Ao trabalhar com desenhos atente para que sejam de cores fortes e contornos definidos, 

reforçados com canetas de ponta grossa. 

 Ao planejar eventos, providencie material impresso com letras ampliadas. Veja com o próprio 

aluno qual o melhor tamanho de letra para a sua capacidade visual. 

 Na apresentação de materiais audiovisuais (vídeo, cartazes), verifique se o aluno consegue 

visualizar as imagens atendendo à frequência, à duração e à velocidade com que são 

processadas. 

 Na elaboração do material escrito, utilize melhor contraste (preto no branco, azul no amarelo). 

 Use iluminação direcionada ao texto, prancha de plano inclinado para leitura, textos ampliados e 

em alto contraste (possivelmente em negrito ou caixa alta). 

 Verifique o tipo de iluminação e posicionamento da luz para evitar insuficiência, encadeamento 

e reflexos. 

 Considere o melhor posicionamento do aluno na sala de aula (posição e ângulo para o docente, 

quadro, colegas). 

 Observe e oriente a postura de trabalho mais confortável para o aluno, de modo a criar 

oportunidades de aprendizagem mais favoráveis. 

 Procure saber se o aluno utiliza algum auxílio óptico para longe, caso utilize deverá sentar-se a 

uma distância fixa da lousa de, aproximadamente, 2 metros. 

 Utilize ampliadores de tela para suas leituras no computador. 

 Não force o aluno a ter uma postura dita ‘normal’, nas atividades de leitura e escrita, pois poderá 

prejudicar o único ângulo de visão que ele possa ter. 

 Verbalize todos os procedimentos desenvolvidos, transmitindo com clareza os conteúdos, de 

forma fácil e audível. 

 Fale de forma pausada, para que o aluno que utiliza auxiliares técnicos consiga acompanhar a 

sua exposição. 

 Fique atento (a) para o fato de que alunos com campos de visão tubulares, as ampliações nem 

sempre são a melhor solução para atividades de leitura e escrita, pois alguns caracteres podem 

exceder o limite do campo visual, tornando a leitura demasiado lenta. 

 Observe as reações do aluno e evite o fracasso do mesmo nas atividades, principalmente no 

início das experiências visuais. 

 Convide o aluno a ficar ao lado da lousa durante as explicações mais complexas. 

 Explique, com palavras, as tarefas que for realizar. 

 Favoreça o acesso do aluno ao livro, avaliação escrita, texto didático e de literatura infantil em 

tipos ampliados. 

 Favoreça o acesso do aluno ao lápis 6B ou 4B, à caneta hidrográfica preta, cadernos com pautas 

escurecidas e mais largas. 

 Dê mais tempo para o aluno cumprir as tarefas ou diminua o número de exercícios, caso seja 

necessário. 

 Use letra bastão, pois ela permite melhor visualização das lições. 

 Escreva na lousa com letra maior, conforme o aluno se sinta confortável, e procure ter boa 

organização no texto escrito. 

 Permita que outro aluno leia as lições da lousa para o colega com baixa visão. 

 Verbalize as etapas de um exercício, evitando expressões como ‘lá’,’aqui’. 

 Utilize as normas de acessibilidade gráfica: Tamanho de letra - 16 - 32; Tipo de letra ARIAL, 

VERDANA; Contraste – fundo escuro / letra amarela ou branca; Qualidade do papel – espesso e 

pardo; Papel – A4, na elaboração das atividades (grifos da autora). 
 

Fonte: Elaborado pela autora (SILVA, 2014, p. 60-65). 
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              A autora destaca que o aluno com baixa visão pode captar a presença do objeto, 

mas sem identificar suas peculiaridades, consegue ler pequenas indicações, mas não um 

livro ou textos grandes e que este enxerga pela periferia dos olhos, logo as orientações 

acima objetivam auxiliar este aluno no processo de aprendizagem. No contexto do AEE, 

as SRM do tipo II, dispõe de equipamentos para assistir aos alunos com deficiência 

visual como por exemplo da régua de aumento para leitura, monóculo para copiar do 

quadro e texto em letra ampliada Arial 16, mobiliário e materiais didáticos, recursos 

pedagógicos e acessibilidade: (lupas), software para favorecer a aprendizagem assistiva, 

estes, específicos para a baixa visão.  Ainda tratando das habilidades na prática do 

professor, as Diretrizes de Educação Inclusiva da Bahia orienta: 

 

As especificidades de quem possui baixa visão precisam ser analisadas a 

partir do conhecimento da patologia que provocou a diminuição da acuidade 

visual e das orientações do oftalmologista, quando forem prescritos recursos 

ópticos. Para melhor desempenho visual, normalmente se faz adaptação de 

pautas de caderno, ampliam-se textos, oferece-se iluminação adequada e 

recomenda-se o uso do lápis 6B por possuir um grafite mais forte e a caneta 

hidrográfica na cor preta, por produzir maior contraste no papel de cor 

branca. Cabe ao professor especializado analisar o laudo oftalmológico, fazer 

a avaliação funcional da visão e, posteriormente, dar início ao atendimento, 

objetivando o aproveitamento dos resíduos visuais do estudante de baixa 

visão, com a utilização do recurso óptico prescrito pelo médico, de modo que 

ele se adapte e aprenda fazer uso do seu potencial. Alguns dos conteúdos 

específicos ensinados ao estudante que tem cegueira podem também ser 

ministrados para quem tem baixa visão, à medida que a acuidade visual exija 

(BAHIA, 2017, p. 63). 

 

 

           Observamos nestas orientações a relevância da utilização do laudo médico para 

nortear a prática do professor, para que as metodologias, recursos e atividades propostas 

atendam a necessidades específicas de cada aluno, pois apesar da deficiência ser baixa 

visão, não significa que todos os alunos (com esta deficiência) necessitem dos mesmos 

recursos e atividades no seu processo de aprendizagem, “existem diferença dentro das 

diferenças” (REIS, 2015, p. 15). 

          Para o desenvolvimento do atendimento educacional especializado com os 

alunos com deficiência intelectual, uma das principais prerrogativas é que o professor 

conheça o aluno e suas peculiaridades cognitivas, ajudando o aluno no ambiente escolar 

e fora dele, na formação de sua autonomia intelectual. 
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O trabalho do professor de atendimento educacional especializado voltado 

para o aluno com deficiência intelectual se caracteriza essencialmente pela 

realização de ações específicas sobre os mecanismos de aprendizagem e 

desenvolvimento desses alunos. O AEE se realiza essencialmente na sala de 

recursos multifuncionais. O professor do atendimento educacional 

especializado deve propor atividades que contribuam para a aprendizagem de 

conceitos, além de propor situações vivenciais que possibilitem esse aluno 

organizar o seu pensamento. Esse atendimento deve se fundamentar em 

situações-problema, que exijam que o aluno utilize seu raciocínio para a 

resolução de um determinado problema (BRASIL, 2010, p. 08). 

 

 

           A construção e o reforço da autonomia nos estudantes com DI são essenciais 

para o desenvolvimento de avanços significativos, possibilitando o processo de 

aprendizagem coletiva. Dessa forma, a prática pedagógica voltada para o atendimento 

educacional especializado para este aluno, precisa contemplar a formação, 

demonstração e ampliação de suas capacidades em todos os âmbitos, a saber: afetivo, 

físico, cognitivo, ético, estético, social e laboral, objetivando sua participação enquanto 

cidadão (BAHIA, 2017). Para tanto, a ação do professor requer diretividade para 

alcançar as especificidades deste aluno, a saber, 

 

 

Dessa forma, o plano de atendimento educacional especializado construído 

no AEE deverá contemplar os aspectos motores, a expressão oral e escrita, o 

raciocínio lógico matemático, o cognitivo, as funções executivas, a 

afetividade e sociabilidade, oportunizando sistematicamente situações 

desafiadoras que contribuam para que esse estudante possa ter suas 

necessidades educacionais efetivamente atendidas e as suas habilidades 

reconhecidas. A escola comum deve assumir a responsabilidade do percurso 

pedagógico dos estudantes com deficiência intelectual em articulação com o 

profissional do AEE (BAHIA, 2017, p. 58). 

 

         As especificidades dos alunos, público atendido na Sala de Recursos 

Multifuncionais, remetem-nos a pensar nas peculiaridades da prática pedagógica do 

professor atuante nesta sala, nas articulações com o professor da classe regular e equipe 

gestora, suas concepções sobre os conceitos que constituem as particularidades do seu 

trabalho como: deficiência, educação inclusiva e atendimento educacional 

especializado, os saberes que sustentam, direcionam e efetivam esta prática.  

           O AEE tornou-se objeto de estudo das pesquisas educacionais, objetivando 

investigar como as políticas públicas voltadas para a Educação Especial, têm se 

configurado na prática do chão da escola. Faz-se mister avaliar e compreender o 

processo de implementação desses serviços e recursos, bem como os aspectos positivos 

e negativos na diversidade de contextos escolares que temos. 
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        Neste cenário da pesquisa, para realização da revisão de literatura consideramos 

dois descritores: a educação especial/inclusiva e a prática pedagógica nas SRM. Sobre a 

educação especial/ inclusiva, queremos destacar o trabalho desenvolvido por 

pesquisadores (quadro 3) do Observatório Nacional de Educação Especial (ONEE), da 

Universidade Federal de São Carlos-SP, o qual iniciou em 2010, com a finalidade de 

“produzir estudos integrados sobre políticas e práticas direcionadas para a inclusão 

escolar na realidade brasileira” (MENDES; CIA; VALADÃO, 2015, p. 13), uma 

proposta de investigação sobre os limites e possibilidades oferecidas pelas SRM, onde 

56 municípios de 17 estados participaram, numa  rede nacional composta de até três 

pesquisadores por estado. No ano de 2015, a ONEE trouxe publicações com um 

panorama de todas as regiões brasileiras, acerca dos três eixos temáticos da pesquisa: 1- 

O AEE nas SRM; 2- A formação dos professores; 3- Avaliação dos estudantes público 

atendido da educação especial (MENDES; CIA; VALADÃO 2015). 

 

Quadro 3- Panorama do número e eixos das pesquisas realizadas 

Região Quantidade de 

trabalhos 

Eixo 

Norte 2 pesquisas 1- O AEE nas SRM 

Nordeste 8 pesquisas 1- O AEE nas SRM;  

2- A formação dos professores;  

1- Avaliação dos estudantes público atendido da 

educação especial. 

Sudeste 9   pesquisas 1- O AEE nas SRM;  

2- A formação dos professores;  

3- Avaliação dos estudantes público atendido da 

educação especial. 

Sul 3   pesquisas 1- O AEE nas SRM;  

2- A formação dos professores. 

Centro 

Oeste 

1 Pesquisas 1- O AEE nas SRM;  

2- A formação dos professores. 
   Fonte: Material produzido na pesquisa (2018) 

 

        Nosso enfoque na revisão de literatura deste trabalho específico da ONEE, teve 

como foco trabalhos realizados que tiveram como objeto de estudo a educação 

especial/inclusiva, na região Nordeste por ser nossa realidade geográfica contextual, 

onde os três eixos temáticos da pesquisa foram contemplados. Fumes, Oliveira, Santos e 

Calheiros (2015) analisaram o funcionamento da SRM na rede municipal de Maceió/AL 
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e constataram a precariedade dos espaços destinados às SRM, falta de uso do material 

enviado pelo MEC e de manutenção dos mesmos. A inexistência de planejamentos 

educacionais para o desenvolvimento do AEE e a insuficiência de formação para os 

professores para as especificidades da política do AEE. Os autores concluem que “uma 

vez garantindo esses elementos, melhores condições de escolarização serão 

proporcionadas para o aluno, público-alvo, da Educação Especial” (FUMES; 

OLIVEIRA; SANTOS; CALHEIROS, 2015, p. 158). 

       Duboc e Ribeiro (2015) realizaram uma pesquisa nas SRM no município de 

Feira de Santana/BA e comprovaram que as concepções e a prática dos professores 

acerca do AEE e das SRM são contraditórias. Revelaram o que trazem os documentos 

oficiais, mas realizam um planejamento isolado, visando atender as necessidades dos 

alunos e uma prática sem nenhuma articulação com a sala regular. Assim como em 

Alagoas, encontraram também falta de recursos e de infraestrutura nas SRM, e “lacunas 

na formação docente” (DUBOC; RIBEIRO, 2015, p. 174). Concluem que estes 

aspectos, na prática, evidenciam o lugar secundário desse atendimento, no contexto da 

Educação Especial. 

       No município de Itabuna-BA, Hora, Almeida e Cafeseiro (2015) objetivaram 

pesquisar a organização do trabalho pedagógico, o currículo e a aprendizagem na SRM. 

Assinalam que “[...] talvez, a formação insuficiente e os currículos descontextualizados 

para incluir os diferentes ritmos de aprendizagem nas escolas públicas, ainda se 

perpetuam, encontram-se distanciados de questões relativas que visualizam o ideal para 

o AEE, como critério à inclusão” (HORA; ALMEIDA; CAFESEIRO, 2015, p. 186). 

        Galvão e Miranda (2015) estudaram a percepção dos professores acerca da 

organização do AEE, ofertado na SRM no município de Salvador- BA. Destacam a 

fragilidade na formação continuada, a inexistência de um trabalho pedagógico 

colaborativo, pouca inserção deste serviço no Projeto Político Pedagógico (PPP) da 

escola, grande número de alunos para o atendimento, a articulação entre o professor da 

SRM e o professor da sala regular depende exclusivamente da boa vontade dos dois. 

Assim, “nesse processo, a escola pouco muda e a SRM, ao mesmo tempo, que é o local 

responsável pela escolarização do aluno público alvo da Educação Especial (PAEE), 

serve para manter a escola em sua “normalidade” (GALVÃO; MIRANDA, 2015, p. 

212). 
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        Na cidade de Imperatriz-MA, as pesquisadoras Perdigão e Silva (2015) 

investigaram a relação do atendimento dos alunos PAEE na SRM com a Sala de Ensino 

Regular (SER), a frequência destes alunos e o planejamento do atendimento. 

Consideraram que a relação entre SRM e SER acontece apenas no momento do 

planejamento, e o que o mesmo deveria acontecer também no acompanhamento do 

processo de aprendizagem e avaliativo. A frequência e permanência dos alunos PAEE 

acontecem, mas com grande esforço por parte dos mesmos. As pesquisadoras alertam 

para a necessidade de pesquisas específicas para desvelar os fatores externos 

(geográfico, cultural, político e econômico) que interferem na frequência e permanência 

na instituição escolar (PERDIGÃO; SILVA, 2015, p. 244).  

         Em observância das pesquisas apresentadas e as demais analisadas, do AEE das 

outras regiões nesta mesma publicação, podemos constatar que existem alguns aspectos 

na efetivação do AEE nas SRM  que são comuns e recorrentes à todas as regiões como: 

a questão estrutural do espaço de funcionamento das SRM (DUBOC; RIBEIRO, 2015; 

GALVÃO; MIRANDA, 2015); o aspecto da formação das professoras para atuarem na 

SRM (FUMES; OLIVEIRA; SANTOS; CALHEIROS, 2015; DUBOC; RIBEIRO, 

2015; HORA; ALMEIDA; CAFESEIRO, 2015); as concepções das professoras acerca 

do AEE e do seu trabalho na SRM (DUBOC; RIBEIRO, 2015; GALVÃO; MIRANDA, 

2015); e a dificuldade de construir um trabalho colaborativo entre a SRM e a Sala de 

Ensino Regular (SER) (DUBOC; RIBEIRO, 2015; GALVÃO; MIRANDA, 2015; 

PERDIGÃO; SILVA, 2015). 

          Esta dificuldade, num grau maior de realismo - esta ausência - de interação e 

integração entre a prática pedagógica das professoras (SRM e SER), termina 

inviabilizando a inclusão do aluno PAEE, pois ao invés do trabalho pedagógico da SRM 

ser “ponte” entre as aprendizagens específicas da necessidade de cada aluno e as 

aprendizagens abrangentes desenvolvidas na classe regular, a SRM corre o risco de 

torna-se um espaço segregatório, o lugar do aluno PAEE dentro da instituição escolar. 

 E sobre a prática pedagógica no contexto da SRM, realizamos um levantamento 

de pesquisas publicadas nos últimos cinco anos, utilizando os seguintes descritores: 

Prática pedagógica no AEE; Prática pedagógica na Educação inclusiva; Prática 

pedagógica nas SRM; Educação inclusiva e prática pedagógica. Encontramos como 

resultado deste levantamento muitas pesquisas acerca de práticas pedagógicas voltadas 
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para deficiências e necessidades específicas, abordando metodologias de ensino, 

recursos assistivos, materiais didáticos adaptados, resultados de trabalhos colaborativos 

e avaliação. Encontramos, também, algumas investigações acerca da prática pedagógica 

inclusiva, suas características, pressupostos, análise e comparação com as políticas 

públicas do AEE e a organização da escola. Nestas investigações podemos perceber que 

algumas tratam a prática educativa e a pedagógica como a mesma coisa, então a 

investigação sobre a ação do professor em sala de aula (o que entendemos ser prática 

pedagógica) no AEE, especificamente na SRM, e/ou características de inclusão nesta 

prática não conseguimos encontrar.  

         Localizamos algumas pesquisas bibliográficas que analisaram as funções 

destinadas ao professor do AEE descritas nas normativas legais, no campo da formação 

de professores, com a discussão deste professor ser caracterizado nestes documentos 

como responsável principal pela inclusão dos alunos PAEE, na escola regular. 

         Pimentel (2016) apresenta uma discussão acerca de uma práxis social inclusiva, 

contextualizando a educação brasileira como historicamente excludente, de práticas 

reprodutivistas e destaca que “não é suficiente a elaboração de políticas públicas 

educacionais, através da aprovação de novas leis ou da implementação verticalizada de 

programas, numa direção ‘de cima para baixo’, sendo pensados pelos gestores da 

educação e executados por quem está na ponta do processo” (p. 13 – grifo da autora).  

         A autora esclarece o termo práxis social por entender que o ato de educar é 

totalmente político, sempre intencional e caracteriza a prática educativa como sujeita a 

uma ideia de sociedade, homem e escola, logo, esta prática no contexto da inclusão 

precisa “para além da garantia do acesso de estudantes com deficiência no contexto da 

escola regular, é necessário que se assegure a qualidade das práticas educacionais no 

cotidiano da escola para que se possibilite a permanência, o sucesso acadêmico e a 

emancipação desses estudantes” (PIMENTEL, 2016, p.17), caracterizando a prática 

pedagógica como práxis social, “portanto, um ato reflexivo, consciente e criativo, no 

dizer do educador Paulo Freire (1921-1997), um ato político” (p. 17). 

         Grafff e Medeiros (2016, p. 09) apresentam uma análise do AEE como 

característica da sociedade contemporânea, enquanto mecanismo de normalização, 

regulação do Estado “colocando todos em um mesmo espaço, são abertas possibilidades 

de controle e, assim, todos se compõem e são compostos no resultado de jogos de poder 
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e regimes de verdade”, como um serviço que re/direciona as práticas pedagógicas, 

dando destaque para o papel do professor do AEE neste cenário.  

        As autoras problematizam os aspectos da legislação, e as atribuições do 

professor, o qual tem a incumbência de “aproximar os sujeitos inclusivos da 

normalidade, investindo esforços em ações específicas e determinadas para cada sujeito, 

com vistas a produção de subjetividades cada vez mais inclusivas” (2016, p. 01). 

Retratam ainda, que na sua prática pedagógica de realizar a triagem do aluno PAEE e 

intervenção, é outorgado ao professor do AEE “o lugar de experto, capaz de identificar 

estes sujeitos e criar estratégias para promover e garantir sua inclusão no sistema escolar 

[...] passa a fazer parte desta economia de mercado, funcionando como uma engrenagem 

que faz funcionar a maquinaria da inclusão” (GRAFF; MEDEIROS, 2016, p. 10). 

 Estes trabalhos ajudaram nas reflexões sobre nosso objeto de estudo e nas 

possibilidades para pensar a prática pedagógica no contexto das SRM. No próximo 

capítulo apresentaremos uma discussão sobre os conceitos e pressupostos da prática 

pedagógica, enquanto as ações do professor em sala de aula. 
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CAPÍTULO 2 

A PRÁTICA  PEDAGÓGICA 

 

         Enquanto objeto de estudo desta pesquisa, este capítulo destina-se a apresentar as 

facetas da prática pedagógica, considerando-a um componente do processo educativo 

estritamente ligado à ação do professor. Intencionamos demonstrar que sua constituição, 

não é homogênea nem linear. Apropriamos, nesta reflexão, do mesmo sentido dado ao 

termo facetas para a caracterização da prática pedagógica que Magda Soares (2004, 

p.16) outorgou a alfabetização e ao letramento como “o reconhecimento de que tanto a 

alfabetização quanto o letramento têm diferentes dimensões, ou facetas, a natureza de 

cada uma delas demanda uma metodologia diferente”. Destarte, seus conceitos, 

finalidade e seus diversos elementos constitutivos para compreender a intencionalidade 

e o contexto desta pesquisa. 

O capítulo está estruturado em três seções: a primeira objetiva apresentar 

conceitos e princípios e finalidade; a segunda apresenta a escola, o ensino e a sala 

(SRM); a terceira, vem discutir os saberes que a compõe. 

            

 2.1 Prática pedagógica: concepções e intencionalidade 

 

         Na tentativa de compreender o que é a prática pedagógica, torna-se 

indispensável conceituá-la, mas obstante de nossa intenção estabelecer ou determinar 

um conceito único e universal para este componente educativo complexo e 

multifacetado. Compreendendo a educação como um processo histórico, político e 

social gostaríamos de iniciar esta explanação com um recorte histórico acerca da 

prática.  

        Couto traz uma retrospectiva a partir da década de 1970, em que a abordagem 

pedagógica tecnicista era o suporte teórico da educação brasileira, moldando desde a 

formação dos professores, ao planejamento e, consequentemente, a prática pedagógica, 

em que “o domínio técnico do conteúdo de ensino continua a ser exigido, mas perde o 

status que tinha no período anterior, e aparece de forma acrítica, ahistórica, neutro e 

dissociado das questões de caráter político pedagógico” (COUTO, 2011, p. 51- grifo da 

autora). 
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        Na década de 1980, as discussões sociopolíticas contribuíram para a reflexão 

sobre a prática pedagógica que começou a ser objeto de pesquisas, mas sem a 

valorização, como um saber validado, “procuravam analisar e compreender a prática 

pelas suas crenças ou confirmações em relação a um modelo teórico que fora 

idealizado” (COUTO, 2011, p. 51).  

        Nos anos 1990, apesar dos saberes que configuram a prática dos professores 

serem pouco valorizados, há “um reconhecimento da complexidade da prática e a busca 

de novos paradigmas para compreendê-la” (COUTO, 2011, p. 51). 

         A autora apresenta as características da prática nos modelos de formação, 

situando-nos historicamente, as quais consideramos relevante para este debate destacar 

e apresentar três aspectos: o tipo de racionalidade, o professor, a prática e a educação 

(Quadro 4): 

 

Quadro 4 - A prática nos diferentes modelos de formação 

MODELOS 

Epistemologia Positivista Epistemologia da prática Epistemologia 

Emancipatória 

Racionalidade técnica. 

O papel do professor é passivo 

(não decide, não julga), visto 

como técnico que põe em prática 

as regras pedagógicas. 

A prática é baseada na sequência 

de passos, o fazer. 

A educação enfatiza o 

objetivismo, a neutralidade, 

valoriza a técnica, concepção 

instrumental, aplicacionista, 

utilitarista.  

Questões educacionais vistas 

como problema técnico. 

 

Racionalidade prática 

O conhecimento do professor não é visto 

como um conjunto de técnica, um kit de 

ferramentas. Depende de um 

conhecimento na ação e, em seguida, na 

ação. 

A prática não se reduz ao controle 

técnico. Concepção mais interpretativa. 

A educação/formação, processo 

complexo ou uma atividade modificada 

à luz de circunstancias (decisões sábias e 

deliberações da prática) para intervir na 

vida da sala de aula. 

Racionalidade crítica 

A prática é baseada no 

levantamento de problemas 

(Dewey, Piaget e Freire). 

A educação é historicamente 

localizada-atividade social. 

     Fonte: COUTO (2011, p. 52). 

   

A epistemologia positivista configura a prática como instrumental, aplicacionista 

e utilitarista, enquanto que a epistemologia da prática fundamentada, na racionalidade 

prática (COUTO, 2011), caracteriza a ação do professor como uma ação pensada e 

refletida, permeada de conhecimentos e saberes que transitam entre teoria e contexto da 

sala de aula, tendo como resultado “ações contextualizadas e investigativas [...] 

indicando que não são ações com um fim em si mesmo” (COUTO, 2011, p. 53). A 

epistemologia emancipatória caracteriza a prática enquanto atividade crítica, social e 
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política, concebendo a problematização enquanto ação de possibilidade emancipatória 

(COUTO, 2011). 

Ainda, na busca da compreensão da prática pedagógica a qual neste momento 

chamaremos de componente do processo educativo, por estarmos em processo de 

reflexão e entendimento deste conceito, buscamos conhecer a etimologia das duas 

palavras. Assim, prática significa realizar, maneira habitual de proceder, efetivar10; e 

pedagógico é relativo à Pedagogia, que significa o que procura educar, ensinar11. Esse 

componente está ligado à efetividade do ensino e é constituído pela forma de agir do 

professor em sala de aula. Este elemento situa-se num lócus maior que é a prática 

educativa. 

          A prática educativa caracteriza-se pelo conjunto de componentes que 

configuram a ação educacional. Esta, não sendo neutra, é composta por teorias e 

ideologias que a tornam uma das categorias fundamentais da atividade humana, “tão 

importante e tão rica em valores, em significados e em realidades quanto o trabalho, a 

técnica, a arte ou a política [...]” (TARDIF, 2007, p. 152). 

          A não neutralidade dessas práticas deve-se aos modelos de ação que respondem 

às concepções de práticas educativas. Segundo Tardif (2007), existem três concepções 

advindas da nossa cultura ocidental, as quais fundamentam as mesmas que são: a prática 

educativa associada a arte, a prática educativa associada a técnica guiada por valores e a 

prática educativa associada a interação. 

A prática educativa associada a arte tem como pressuposto a Educação enquanto 

arte. Esta concepção é a mais antiga e vem da Grécia Antiga, estendeu-se para o mundo 

romano sendo retomado pelo cristianismo chegando à modernidade (século XIX/XX). 

Nesta concepção, assim como o artesão não criava nada, mas, produzia ou reproduzia 

representando o que já existia na natureza, a qual era considerada imutável e estática 

(incluindo o próprio homem), eliminando as imperfeições o quanto possível, a ação do 

educador dá-se numa realidade aleatória e individual, sem o rigor científico conduzindo 

os procedimentos em sala de aula, guiada pela intuição e experiência do educador no 

seu ofício. 

 

                                                           
10 Dicionários Priberam e Aurélio (2017) 
11 Dicionários Pri beram e Aurélio (2017) 
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Nesse sentido, poder-se-ia dizer que a arte de educar corresponde a uma 

atividade racional, que não se fundamenta num saber rigoroso [...] noutros 

termos a arte de educar exige uma capacidade de julgamento em situações de 

ação contingentes, capacidade essa guiada por uma finalidade que, para os 

gregos, residia na ideia de que a criança é um ser em processo, portanto, 

inacabado, e que o acabamento do processo é o adulto. Em resumo, segundo 

os Antigos, o objetivo da educação não é formar criança, mas um adulto, 

assim como o objetivo do jardineiro não é plantar uma semente, mas fazer 

desabrochar uma rosa: é a rosa completa e acabada que constitui a verdade da 

semente, e, portanto, o sentido final da arte do jardineiro (TARDIF, 2007, p. 

160). 

 

 

A segunda concepção tem como pressuposto uma educação enquanto técnica 

guiada por valores. Mesmo surgindo na modernidade12  traz características da teoria de 

Aristóteles13 e de sofistas no antagonismo da objetividade e da subjetividade, tendo 

como pano de fundo as correntes ideológicas do positivismo, empirismo, cientificismo e 

tecnocratismo e em contraponto o subjetivismo, o relativismo moral e o existencialismo 

(TARDIF, 2007). 

        Essa concepção postula as atividades humanas reduzindo-as em dois grupos de 

ação: “ações guiadas por objetivos axiológicos neutros que visam o domínio e o 

controle dos fenômenos do ambiente de vida (natural, social e humano) [...] ações 

guiadas por normas e interesses que visam a conformidade a uma ordem de valores ou a 

realização de uma ordem de interesses” (TARDIF, 2007, p. 163).  

         Destarte, as práticas educativas referentes a primeira ação, terão por base uma 

ciência objetiva dos fatos, com ações técnicas sobre o mesmo, fundamentada no critério 

da verdade, e as práticas referente a segunda ação orientam-se em função de normas e 

interesses aleatórios dos seres humanos, sem interferência das leis da natureza ou de 

Deus (TARDIF, 2007). 

         A terceira concepção tem a educação enquanto interação. Tardif (2007) chama-

nos a atenção que também tem características da antiguidade, nos sofistas e em 

Sócrates, pois traz como primórdio o contexto da discussão, a comunicação como 

elemento educativo, o discurso dialógico enquanto elemento de interação no processo 

                                                           
12 “Começa a se descortinar no século XVII com o desenvolvimento simultâneo das ciências físico 

matemáticas e das concepções modernas da subjetividade, tem seu ápice no século XIX e na primeira 

metade do século XX” (TARDIF, 2007, p. 161). 
13 “Aristóteles define a paixão (páthos) como o que move o que impulsiona o homem para a ação 

(práxis). Na lista das paixões figuram sensações que são acompanhadas de dor ou de prazer. Podem ser 

consideradas, portanto, como o que internamente guia o agir humano, estando intimamente relacionadas 

com a moralidade, com a virtude (areté) ou com o vício (kakia) que cada agente apresenta” (ALMEIDA, 

2017, p. 32). 
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de formação. Para os sofistas as características da Educação era saber falar, saber 

argumentar em público, seguindo as regras da retórica. Para Sócrates, saber falar e saber 

pensar, alicerçava o que os gregos chamavam de logos, para nós a razão, base da nossa 

cultura ocidental. Hoje, esta compreensão de interação foi ampliada para além da 

linguística, sendo concebida como toda forma de atividade onde os seres humanos têm 

suas ações em função uns dos outros (TARDIF, 2007). 

         Ao situarmos a interação no cenário educativo, reconhecemos a essência social e 

humana das práticas educativas. 

 
Na educação não lidamos com coisas ou com objetos, nem mesmo com os 

famosos pombos de Skinner: lidamos com nosso semelhante, com os quais 

interagimos. Ensinar é entrar numa sala de aula e colocar-se diante de um 

grupo de alunos, esforçando-se para se estabelecer relações e desencadear 

com eles um processo de formação mediado por uma grande variedade de 

interações (TARDIF, 2007, p. 167).  
         Para além destas concepções de educação que modelam a ação educativa, temos 

fatores que são chamados de atividades tradicionais (TARDIF, 2007) e, Cortesão (2012) 

chama de marcas do cotidiano, que são as atitudes, os costumes, as crenças que 

trazemos enquanto humanidade, do convívio em outros clãs sociais e que se tornam 

naturais, transformando-se em normalidade que são presentes nas ações educativas, e 

que não devem ser esquecidas ou descartadas. Queremos destacar que esses fatores, 

essas atividades e comportamentos tradicionais, naturalizados estão desvelados na 

prática docente. 

 

No campo da Educação, o que é normal e regular é, por exemplo que 

milhares de professores se dirijam todos os dias a milhares de alunos, 

sentados em fileiras, como se o fato de sentar o aluno em fileira fosse normal, 

natural, e não um fato histórico e social que data de aproximadamente três 

séculos e que anteriormente simplesmente, não existia! Este fato é um fato 

tradicional, que remonta justamente ao surgimento das tradições pedagógicas 

modernas e a constituição da ordem escolar atual (TARDIF, 2007, p. 168). 

 

 

         Identificamos nas concepções educacionais e no direcionamento teórico que 

embasa as práticas educativas, as concepções pedagógicas que vigoraram e que ainda 

vigoram na educação brasileira. Na prática educativa associada a arte os pressupostos da 

corrente tradicional, na formação de seres humanos concretos, indivíduos que seguem o 

curso da natureza “numa intenção de reprodução, o educador tem sua prática guiada 

pela sua experiência, fonte de bons hábitos” (TARDIF, 2007, p. 159-160). 
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        A prática educativa associada à técnica guiada por valores, a qual surge do 

objetivismo científico, da subjetividade das normas e interesses humanos, demonstram 

as bases do Tecnicismo. O educador deve mobilizar para suas ações o saber moral e 

prático relativo as normas a serem seguidas, e o saber técnico científico, relativo ao 

conhecimento e ao controle dos fenômenos da educação (TARDIF, 2007). 

        Na concepção da interação identificamos os pilares das abordagens progressistas 

Libertária (Celestin  Freinet, Moacir Gadotti) e Libertadora (Paulo Freire) tendo como 

base a marca social da prática educativa e o discurso dialógico enquanto elemento de 

interação no processo de formação.  

        Ainda buscando o entendimento dos fundamentos da ação do professor em sala 

de aula, que aqui, compreendemos ser a prática pedagógica, em observância das 

concepções de educação que retratam a ação educativa de forma geral, caracterizando as 

partes componentes da mesma como a finalidade, as competências, habilidades e 

saberes efetivados nesta atividade macro, é também revelada nos elementos14 que 

compõem a prática pedagógica.  

        Fundamentado nas três concepções de prática educativa, já discutidas, Tardif 

(2007) nos apresenta um quadro com oito modelos de tipos de ação educativa, que 

corresponde a um desses modelos. Consideramos interessante destacar nesse trabalho 

três características (Quadro 3), pois ponderamos que ao analisar as mesmas, as 

reconhecemos e compreendemos melhor o que estrutura as ações do professor em sala 

de aula. 

Quadro 5- Oito tipos de ação educativa 
 

Tipos de ação Papel típico da Educação Modelo da prática educativa 

1-Agir tradicional 

(Weber, Health etc.) 

Agir de acordo com modelo de 

comportamento preestabelecido 

por uma tradição. 

A educação é uma atividade 

tradicional. 

2-Agir afetivo 

(Freud, Nell, Rogers 

etc.) 

Agir e deixar agir de acordo com 

os afetos. 

A educação é uma atividade 

afetiva. 

3-Agir instrumental 

(Watson, Skinner, 

Gagné etc.) 

Agir de acordo com regras 

técnicas, ou com uma 

metodologia do comportamento 

A educação é uma tecnologia. 

4-Agir estratégico 

(Newman, Schön 

etc.) 

Agir de acordo com regras 

paradigmáticas. 

A educação é uma arte. 

                                                           
14 Referimo-nos a relação professor aluno, ao planejamento das aulas, aos recursos utilizados pelo 

professor em sala de aula, a avaliação. 



50 
  

 
 

5-Agir normativo 

(Well, Moore etc.) 

Agir de acordo com regras éticas, 

jurídicas, estética. 

A educação é uma atividade 

normativa e moral. 

6-Agir dramatúrgico 

(Goffman, Doyle 

etc.) 

Agir de acordo com papeis sociais 

contingentes e negociáveis. 

A educação é uma interação 

social. 

7-Agir expressivo 

(Schütz, Rogers etc.) 

Agir expressando sua vivência. A educação é uma atividade de 

expressão de si mesmo. 

8-Agir 

comunicacional 

(Habermas, Apel 

etc.) 

Agir pela discussão. A educação é uma atividade de 

comunicação. 

Fonte: Adaptado de TARDIF (2007, p. 168-169) 

 

         Observando o quadro acima, nos damos conta que este maneiras de agir 

aparecem, atualmente, como uma das facetas nas ações docentes em sala de aula, não de 

forma engessada ou única, mas de forma híbrida.  

         As situações de interações que acontecem na sala de aula possuem elementos 

que compõem esta prática e requer um caleidoscópio de atitudes e saberes, fazendo-nos 

reconhecer a Educação, lócus deste agir, como um processo dinâmico, histórico, social, 

técnico científico, normativo, multifacetado.  

        A prática pedagógica comumente é compreendida por alguns autores como 

práxis (AZZI, 2009) e, muitas vezes, é chamada assim pelos professores, mas sem uma 

reflexão sobre o termo. Buscando conceituá-la, nos enveredamos pelos pressupostos do 

materialismo dialético, perfilhando em Vázquez (1977; 1980), o conceito e os 

fundamentos para esta composição. 

       Em sua obra clássica “A filosofia da práxis” (VÁZQUEZ, 1977; 1980), 

fundamentada no marxismo, conceitua a práxis como uma atividade prática que 

transforma uma matéria ou situação, ou seja, “o ato ou conjunto de atos em virtude dos 

quais o sujeito ativo (agente) modifica uma matéria prima dada” (VÁZQUEZ, 1980, p. 

245).  

         Encontramos o conceito de prática como uma das dimensões da práxis, 

vinculada a necessidades imediatas, de cunho pragmático, logo “a consciência comum 

pensa os atos práticos, mas não faz da práxis – como atividade social transformadora – 

seu objeto; não produz – nem pode produzir, como veremos uma teoria da práxis” 

(VÁZQUEZ, 1977, p. 10). 

         Considerando a práxis uma atividade prática, sustentada pela teoria para uma 

ação transformadora do mundo, tendo como suporte o grau de consciência e de 



51 
  

 
 

criatividade, o autor postula diferentes níveis para esta, a saber: práxis criadora; práxis 

reiterativa ou imitativa; práxis espontânea e reflexiva.  

         A práxis criadora caracteriza-se pela possibilidade de criar novas soluções no 

enfrentamento das necessidades e situações postas, não tornando as mesmas perenes e 

únicas soluções, denotando um diálogo constante entre problemáticas, desafios e 

desenlaces. Essa práxis é um processo, pois criar significa idealizar e realizar o pensado, 

num processo simultâneo em que podem ocorrer mudanças, é a “[...] produção ou auto 

criação do próprio homem [...] é determinante, já que é exatamente ela que lhe permite 

enfrentar novas necessidades, novas situações. O homem é o ser que tem que estar 

inventando ou criando constantemente novas soluções” (VÁZQUEZ, 1977, p. 247). 

         A práxis reiterativa ou imitativa caracteriza-se pelo seu caráter repetitivo de um 

processo ou solução obtida na práxis criadora, rompendo com o pensado e realizado 

(para determinada situação), transformando-se em modelo seguido, com o fazer é 

imitativo, mecânico. Vázquez (1977) aborda que, de acordo com o grau de consciência, 

a práxis pode ser espontânea, quando esta, envolvida na atividade é pequena ou 

inexistente. A práxis é reflexiva quando existe um elevado grau de consciência 

envolvida na atividade prática, supondo reflexão sobre a prática, possibilitando 

transformação. 

         Identificamo-nos com o pensamento de Azzi (2009), quando caracteriza a ação 

docente como heterogênea, deparando-se diariamente com situações diversas cheias de 

complexidade, advindas de pessoas peculiares em sua diversidade, tendo que encontrar 

respostas e soluções, às vezes, criativas, às vezes, repetitivas, com caráter ora 

espontâneo, ora reflexivo, traduzindo-se na sua forma de intervenção sobre a sua 

realidade que é a sala de aula, logo, 

 
[...] esta relação teórico-prática da ação docente, identifica-se com sua práxis. 

É práxis porque a intervenção do professor é feita tendo em vista objetivos 

que traduzem o resultado ideal. É práxis porque esta, como atividade humana 

pressupõe a idealização consciente por parte do sujeito que se propõe a 

interferir, a transformar a realidade. Para isso necessita conhecer a realidade e 

negá-la. Negar significa transformar em outra realidade (AZZI, 2009, p. 46). 

 

 

             Ainda, caracterizando a unidade teórico-prática da ação do professor, da sua 

práxis, Vázquez (1977) indica que, 
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[...] entre a teoria e a atividade prática transformadora se insere um trabalho 

de educação das consciências, de organização dos meios materiais e planos 

concretos de ação; tudo isso como passagem indispensável para desenvolver 

ações reais, efetivas. Nesse sentido, uma teoria é prática na medida em que 

materializa, através de uma série de mediações, o que antes só existia 

idealmente, como conhecimento da realidade ou antecipação ideal de sua 

transformação (VÁZQUEZ, 1977, p. 207). 

 

         A idealização do resultado é teórica, mesmo sendo condição da práxis que não 

intervém e não transforma a realidade como condição essencial para ser práxis 

(VÁZQUEZ, 1977; 1980). Para esta condição se efetivar, faz-se necessário a prática. 

Para Azzi (2009), esta ação transformadora acontece numa inter-relação constante entre 

os elementos constituintes do trabalho pedagógico, a saber: professor, aluno, saber 

escolar e saber pedagógico, constituindo assim a prática docente, definindo como 

expressão do saber pedagógico. 

          As autoras Caldeira e Zaidan definem, em seu trabalho, as ações que constituem 

a prática pedagógica no cotidiano do trabalho docente, a saber: “ações práticas 

mecânicas e repetitivas, necessárias ao desenvolvimento do trabalho do professor e à 

sua sobrevivência nesse espaço; e ações práticas criativas, inventadas no enfrentamento 

dos desafios de seu trabalho cotidiano” (2013, p. 22 - grifo das autoras). Em relação ao 

local da ação docente, que é no cotidiano da escola, inferem que este cotidiano só pode 

ser compreendido ao ser examinado a luz de teorias. Então, a prática pedagógica precisa 

da reflexão, representada pela teoria, retornando à ação, logo ratificam que “a ação 

docente atenta e reflexiva, pode ser considerada uma práxis pedagógica” (CALDEIRA; 

ZAIDAN, 2013, p. 23). 

A tentativa de compreensão e conceituação de prática educativa e prática 

pedagógica tem sido objeto de investigação e argumentação no campo educativo, à luz 

de diversos aportes teóricos. Encontramos discussões e concepções, possibilitando-nos 

um campo de análise e reflexão acerca do nosso objeto. 

Bandeira e Ibiapina (2014) consideram a prática educativa enquanto 

multidimensional e destacam que a prática pedagógica e a prática docente são 

modalidades da mesma, que se desenvolvem e se atualizam conforme as necessidades 

do cenário sócio - histórico.  

Definem e caracterizam a prática educativa “como ação social e intencional 

como parte constituinte da vida e da sociedade, que acontece em diferentes tempos e 

lugares” (2014, p. 113), definindo prática pedagógica como “um processo educativo que 
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também se dá em vários espaços, no atendimento das necessidades sociais práticas e 

teóricas” (2014, p. 113); e entendem que a prática docente traz o atributo de, “ser 

exercida por profissional do ensino, cuja ação, seja ela sistemática ou assistemática, dá-

se sempre no ambiente escolar” (2014, p. 113). As autoras sugerem que mesmo sendo a 

prática docente específica de uma ação do professor, no contexto escolar, não é 

suficiente para caracterizá-la, como pedagógica. Ainda, “é pedagógica quando a 

intencionalidade é ação planejada e concretamente realizada com estado ativo da 

consciência, tanto no ato idealizado quanto na sua operacionalização” (2014, p. 114). 

          Caldeira e Zaidan (2013) apresentam em seu trabalho análises do conceito de 

prática e prática pedagógica, pela ótica de três perspectivas; a positivista, a 

fenomenológica e a histórica crítica.  

         Na perspectiva positivista a realidade é considerada como única e fragmentada, 

aquela à qual os sentidos captam, sendo compreendidas pelo método cientifico15; teoria 

e prática são compreendidas separadamente; a prática identifica-se com o que é útil e 

imediato; e a prática  pedagógica é “o resultado da aplicação de conhecimentos teóricos, 

extraídos de diferentes disciplinas científicas na resolução de problemas, percorrendo 

um caminho no sentido da ideia à ação, dos princípios teóricos à prática”(CALDEIRA; 

ZAIDAN, 2013, p. 17).  

          A perspectiva fenomenológica compreende a realidade construída socialmente 

pelos homens, produtores dos significados de suas experiências, situações e objetos, 

sendo ele o verdadeiro criador do conhecimento da sua realidade; a prática modifica-se 

quando a forma de compreensão desta muda, configurando-se em atividade humana; a 

prática pedagógica é “entendida nessa perspectiva como o resultado de um processo que 

tem o seu início na própria prática, informada tanto pela teoria como pela situação 

particular vivenciada pelo ator” (CALDEIRA; ZAIDAN, 2013, p. 18).  

          Já na perspectiva histórico-crítica, a realidade é apresentada como uma 

totalidade concreta, onde todos os fatos podem ser racionalmente compreendidos; a 

prática interage com a autonomia numa relação de interdependência e autonomia 

relativa; a prática pedagógica é expressão e fonte do saber docente e do 

desenvolvimento da teoria pedagógica. Logo, essa perspectiva “resgata os princípios da 

                                                           
15 Método Científico pode ser entendido como um conjunto das normas básicas (trâmites ou regras) 

empregadas para a produção de conhecimentos que têm o rigor da ciência (Dicionário, 2017). 
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especificidade histórica e da realidade como totalidade e, do ponto de vista 

metodológico, busca apreender e analisar os acontecimentos, as relações e cada 

momento como etapa de um processo, como parte de um todo” (CALDEIRA; 

ZAIDAN, 2013, p.19). 

          As autoras, então, definem a prática pedagógica como “uma prática social 

complexa, que acontece em diferentes espaços/tempos da escola, no cotidiano de 

professores e alunos nela envolvidos e, especialmente, na sala de aula, mediada pela 

interação professor-aluno-conhecimento” (CALDEIRA; ZAIDAN, 2013, p. 20). 

         

 2.2 Prática pedagógica: lugar e contexto 

 

A compreensão paradigmática que historicamente vem embasando a Educação 

Especial, é fundamental para situar nosso olhar e compreender as posturas e práticas da 

instituição escolar atual em relação ao trato com as diferenças. Parafraseando Mantoan 

(2003), a inclusão propõe uma ruptura de base organizacional. Uma inclusão para a 

diversidade humana, característica de uma sociedade contemporânea em constante 

mudança, onde se faz necessária uma reforma das mentalidades16 e, consequentemente, 

das instituições formadoras. 

 

As diferenças culturais, sociais, étnicas, religiosa, de gênero, enfim a 

Diversidade Humana está sendo cada vez mais desvelada e destacada, e é 

condição imprescindível para se entender como aprendemos e 

compreendemos o mundo e a nós mesmos [...] a escola não pode continuar 

ignorando o que acontece ao seu redor nem anulando e marginalizando as 

diferenças nos processos pelos quais forma e instrui os alunos (MANTOAN, 

2003, p. 12). 

 

 

           Observando as características de uma escola inclusiva, de acordo com Mantoan 

(2003, p.16) a qual propõe “um modo de organização do sistema educacional que 

considera as necessidades de todos os alunos e que é estruturado em função dessas 

necessidades”, nos parece uma redundância já que a instituição escolar nos seus 

                                                           
16  “A reforma do pensamento é que permitiria o pleno emprego da inteligência para responder a esses 

desafios e permitiria a ligação de duas culturas dissociadas. Trata-se de uma reforma não programática, 

mas paradigmática, concernente a nossa aptidão para organizar o conhecimento [...] A reforma do ensino 

deve levar à reforma do pensamento, e a reforma do pensamento deve levar à reforma do ensino” 
(MORIN, 2003, p.16). 
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objetivos e princípios17 assim é definida. Então, por que temos que sair em defesa dessa 

escola que garanta o acesso, a qualidade e a permanência de todos os cidadãos com 

equidade?  

         A democratização da escolarização trouxe para a escola, TODOS, o que 

significou trazer diferentes classes sociais, diferentes corpos, diferentes cores de pele, 

diferentes religiões, características idiossincráticas, enfim a diversidade humana para 

dentro de um sistema homogeneizador que escamoteado pela bandeira da igualdade18, 

exclui os que não se formatam aos seus moldes e escolhe os que se adequam a sua 

estrutura, a sua organização, ao tipo de conhecimento por ela valorizado. 

         Dessa maneira, a complexidade da escola de massa19 dá-se justamente por ter 

alunos heterogêneos e o seu sistema e organização acontecerem de forma generalizada, 

tratando a TODOS de igual modo e exigindo de TODOS, os mesmos comportamentos e 

aprendizagens, desconsiderando os aspectos peculiares que se apresentam no jeito e 

tempo de aprender, nas diferenças sociais, econômicas e culturais dos alunos, praticando 

um ensino mantenedor de contextos discriminatórios entre os normais e os diferentes. 

Para Cortesão, a massificação da escola, 

 

[...] ocorre porque, na escola, se continua a ensinar muitos, como se de um só 

se tratasse: habitualmente, professores e currículos dirigem-se, como é 

sabido, ao aluno médio. E, porque não se atende adequadamente aos outros, 

que não se situam dentro dos padrões arbitrariamente considerados como 

sendo os normais, a escola obriga-os como se sabe, desde há muito, a 

violentas situações de recontextualização que nem todos são capazes de 

aguentar (Bernstein, 1996). Continua a penalizar-se, assim, todos os que, à 

partida, não correspondem a este perfil considerado, pelos grupos 

dominantes, como sendo o desejável (2012, p. 735 - grifo da autora). 

 

 

          Destarte, compreendemos que os conceitos de inclusão não se ajustam ao 

sistema educacional que ainda temos em nossa federação. Corroboramos, com Mantoan 

(2003, p.10) quando diz que “a inclusão implica uma mudança de perspectiva 

educacional, pois não atinge apenas alunos com deficiência ou com dificuldades de 

aprender, mas todos os demais”. 

                                                           
17 LDB, Título III, art. III- Dos princípios e fins da educação nacional. 
18 “Igualdade – categoria assegurada por princípios neoliberais, inventada e decretada a priori, e que trata 

a realidade escolar com a ilusão da homogeneidade” (MANTOAN, 2003, p. 20). 
19 A escola de massa, onde um professor ensina ao mesmo tempo e no mesmo lugar dezenas de alunos, 

nasceu com a revolução industrial, mas chegou ao século XXI. 
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          A compreensão da necessidade de mudança do sistema educacional que hoje 

temos,  entendendo a educação inclusiva como um paradigma educacional do direito 

que todos têm de aprender e conviver no mesmo espaço, compartilhando todas as 

oportunidades de formação humana regidas pela equidade e respeito vem representando 

uma possibilidade de superação de situações de exclusão dentro e fora da instituição 

escolar, configurando-se também, como campo de lutas sociais (BRASIL, 2008). 

 

A escola historicamente se caracterizou pela visão da educação que delimita a 

escolarização como privilégio de um grupo, uma exclusão que foi legitimada 

nas políticas e práticas educacionais reprodutoras da ordem social. A partir 

do processo de democratização da educação se evidencia o paradoxo 

inclusão/exclusão, quando os sistemas de ensino universalizam o acesso, mas 

continuam excluindo indivíduos e grupos considerados fora dos padrões 

homogeneizadores da escola. Assim, sob formas distintas, a exclusão tem 

apresentado características comuns nos processos de segregação e integração 

que pressupõem a seleção, naturalizando o fracasso escolar (BRASIL, 2008, 

p. 06). 
 

 

         A necessidade de repensar e reestruturar o sistema educacional vigente vem 

sendo defendida pela Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Inclusão de 2008 (Portaria 948/2007). O documento apresenta o percurso mundial e 

nacional, caracterizando o modelo educacional vigente. Esta política substitui a 

legislação da Política Nacional de Educação Especial de 1994 (BRASIL, 1994), a qual 

era amparada pelo Paradigma da Integração, fundamentada pelo conceito de 

normalidade e anormalidade, tendo como pressuposto o modelo médico de deficiência, 

a qual condicionava o acesso às escolas comuns, apenas aos alunos que apresentassem 

condições de acompanhamento, deixando definindo o que seria classe regular comum e 

a especial, neste paradigma, 

 

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

também estão matriculados, em processo de integração instrucional, os 

portadores de necessidades especiais que possuem condições de acompanhar 

e desenvolver as atividades curriculares programadas do ensino comum, no 

mesmo ritmo que os alunos ditos normais.  

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

forma a se constituir em ambiente próprio e adequado ao processo 

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

especial, os professores capacitados, selecionados para essa função, utilizam 

métodos, técnicas e recursos pedagógicos especializados e, quando 

necessário, equipamentos e materiais didáticos específicos (BRASIL, 1994, 

p. 18). 
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         A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva (2008)  

propõe uma mudança paradigmática nos conceitos e práticas da Educação Especial 

brasileira. Faz uma historização desde a criação dos institutos, instituições 

especializadas e fundações privadas, as quais atendiam ao modelo segregatório vigente, 

com bases na LDB de 1961.  

 

No início do século XX é fundado o Instituto Pestalozzi - 1926, instituição 

especializada no atendimento às pessoas com deficiência mental; em 1954 é 

fundada a primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE 

e; em 1945, é criado o primeiro atendimento educacional especializado às 

pessoas com superdotação na Sociedade Pestalozzi, por Helena Antipoff 
(BRASIL, 2008, p. 07). 

 

 

         Este documento ainda apresenta a Constituição Federal de 1988, acerca dos 

objetivos da educação, observando que a mesma já traz nos artigos 205, 206 e 208 os 

fundamentos da Inclusão: 

 
A Constituição Federal de 1988 traz como um dos seus objetivos 

fundamentais, ‘promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação’ (art. 3º inciso 

IV). Define, no artigo 205, a educação como um direito de todos, garantindo 

o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação 

para o trabalho. No seu artigo 206, inciso I, estabelece a 1igualdade de 

condições de acesso e permanência na escola1, como um dos princípios para 

o ensino e garante, como dever do Estado, a oferta do atendimento 

educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino (art. 

208) (BRASIL, 2008, p. 08). 

 

 

         Ficamos a refletir o quanto a Inclusão é um campo de luta, para garantir a 

efetividade de direitos já adquiridos constitucionalmente, e por diversas outras políticas 

públicas que surgem, principalmente após a Declaração de Salamanca (1994), que 

institui as bases e fundamentos da Inclusão em todos os âmbitos da sociedade para as 

pessoas PAEE, não apenas para estas, objeto da nossa pesquisa, mas para todas as 

pessoas que tiveram e têm os seus direitos usurpados por causa das diferenças físicas, 

intelectuais, raciais, étnicas, religiosas, sociais e econômicas, sendo estas 

caracterizadoras da diversidade humana. 

         A política de inclusão (2008) vem sugerindo novo paradigma para pensar o 

AEE, bem como as práticas desenvolvidas nesses espaços (SRM). Neste sentido, o 

processo educativo tem como principais componentes o ensino e a aprendizagem. 
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Voltando nossa atenção para o Ensino, este lugar é protagonizado pelo professor, 

materializado na sua prática pedagógica. 

        Tardif e Lessard (2005) chamam a atenção acerca da complexidade do ensinar, 

destacando que este ação envolve diversos componentes e vai além das aulas. Dividem 

este fazer em duas categorias: a gestão da classe que corresponde a organização social 

da sala, e a organização didática e material de aprendizagem; tarefas que dizem respeito 

ao ensino e aprendizagem da disciplina, essas categorias não são dissociadas. Mas, a 

maior complexidade do fazer docente está em “seu objeto de trabalho, os seres 

humanos, que precisam cooperar com a tarefa” (TARDIF; LESSARD, 2005 p. 142).  

        A partir das colocações feitas por professores, Veiga elencou algumas categorias 

que caracterizam o caráter trabalhoso do Ensino. A intencionalidade, objetivando 

resultados, exige uma ação sistemática e flexível. A interação é componente inerente do 

ensino, pois, acontece no âmbito das interações humanas, configurando-se uma 

atividade social. O ato de ensinar envolve a afetividade, o envolvimento com o outro, a 

“disponibilidade para lidar com o outro e compreendê-lo” (2013, p. 24). O ensino exige 

rigor metodológico na construção do conhecimento, exigindo o comprometimento do 

professor com a produção de conhecimento, envolvendo o aluno no processo. Requer 

planejamento, não apenas com a funcionalidade técnica, mas evidencia o 

comprometimento do professor com a finalidade do ensino e “o desenvolvimento dos 

saberes fundamentais de seus alunos” (VEIGA, 2013, p. 28). 

          O ato de ensinar exige do professor uma organização curricular metodológica 

que irá nortear o seu trabalho em todas as modalidades educacionais (Educação 

Especial, Educação de Jovens e Adultos-EJA, Educação do Campo, Educação Infantil), 

abrangendo os aspectos já apresentados. Em concordância com Lopes e Madureira 

(2015, p. 04) “compreende-se pois que, a preocupação atual se centre na aplicação 

prática de uma pedagogia inclusiva, procurando-se identificar os modelos pedagógicos 

que facilitam a inclusão social e académica, assegurando assim o envolvimento e a 

participação de todos os alunos”. Destacamos duas propostas metodológicas, que trazem 

nas suas concepções teóricas os objetivos de observância a diversidade do público 

escolar, visando a participação e o progresso de todos os alunos independentes de suas 

capacidades, a saber: O Desenho Universal da Aprendizagem (DUA) e o Dispositivo de 

Diferenciação Pedagógica (DDP).  



59 
  

 
 

         O DUA, na compreensão de Lopes e Madureira (2015, p. 07), apresenta 

princípios e estratégias que procuram reduzir as barreiras de aprendizagem no 

desenvolvimento curricular, “tais princípios e estratégias permitem ao docente definir 

objetivos de ensino, e criar materiais e formas de avaliação que se adequem a todos os 

alunos, de modo a que todos possam aprender na via comum de educação”. 

         A sua finalidade é desenvolver práticas pedagógicas que envolvam a todos os 

alunos dando-lhes acesso ao currículo, tendo como objetivo final o progresso de todos, 

oportunizando ao professor um “modelo de intervenção que ajuda a compreender como 

se pode criar um currículo que vá ao encontro das necessidades de todos os alunos” 

(LOPES; MADUREIRA, 2015, p. 07). Os princípios do Desenho Universal (Figura 1) 

de acessibilidade a ambientes, produtos e serviços desenvolvidos no contexto da 

arquitetura, são adotados na educação, visando garantir o acesso à aprendizagem de 

todos os alunos, com contribuições de diversas áreas do conhecimento: Educação, 

neurociências, psicologia do desenvolvimento e as ciências cognitivas (LOPES; 

MADUREIRA, 2015, p. 09). 

 Partindo da premissa de que a inclusão na instituição escolar requer uma 

diversificação curricular e metodológica, a fim de proporcionar o acesso e 

aprendizagem de qualidade aos alunos, considerando suas especificidades, os princípios 

do DUA correspondem as finalidades de uma prática educacional inclusiva no que tange 

à diferença e ao respeito à diversidade humana (SANTOS, 2015). 

 

Figura 1- Desenho Universal para a Aprendizagem 

 
 
Fonte:  CAST - What is UDL? (Acessível em http:\\www.cast.org) (2017).  
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        O Dispositivo de Diferenciação Pedagógica (DDP) caracteriza-se como um 

modelo metodológico que se organiza a partir de questões relevantes para aqueles 

alunos numa determinada situação. Leva-se em consideração a diversidade do grupo de 

alunos com os quais o professor trabalha, exigindo um trabalho de observação e escuta 

dos seus alunos, a fim de identificar as aprendizagens e as formas de aprendizagem que 

serão relevantes para aquele grupo, respeitando “o arco íris sociocultural da sala de 

aula” (CORTESÃO, 2012, p. 10), trabalhando assim com o aluno real e não o ideal, 

desejado pela escola homogeneizadora. O Dispositivo de Diferenciação Pedagógica é 

definido por Cortesão como: 

 
Aquilo que foi designado por dispositivos de diferenciação pedagógica 

(DDP) são materiais a que se pode recorrer no processo de 

ensino/aprendizagem, cuja concepção e produção obedecem a uma orientação 

epistemológica bem diferente da que subjaz aos materiais didácticos20. Eles 

são concebidos e utilizados num determinado contexto educativo e sócio- 

cultural, para e com um determinado tipo de alunos, considerando problemas 

e/ou interesses e saberes que, se descobre, assumem para eles, particular 

relevância. Estes são identificados e tomados como tema à volta do qual, e 

com o qual, se desenvolverão os materiais e os processos de ensino-

aprendizagem (2013, p. 13 -  grifos da autora). 

 

 

          A diferenciação teórica entre materiais pedagógicos, que é o direcionamento e a 

compreensão curricular do que está posto na escola atual e do DDP, é que o material 

pedagógico atende ao centro do sistema educativo, visando a normalização da 

população, mantendo uma estrutura que não leva em consideração principalmente na 

sua organização metodológica curricular, a diversidade que está dentro desta escola, em 

um “daltonismo cultural” (CORTESÃO, 2013, p.10), ou seja, enxergar todos os alunos 

numa mesma nuance, ignorando as particularidades de cada um, sendo protagonizada 

por professores tradutores executores. 

 

Quadro 6- Dispositivos de Diferenciação Pedagógica e Materiais Didácticos 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

PROCESSOS METODOLÓGICOS 

MATERIAIS DIDÁTICOS DISPOSITIVO DE 

DIFERENCIAÇÃO 

PEDAGÓGICO21 

Contexto/Condições - Daltonismo cultural - Sensibilidade à existência de 

                                                           
20  As citações diretas de Luiza Cortesão encontram-se escritas no português de Portugal. 
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de origem 

 

- Propostas uniformes de 

ensino/aprendizagem e 

igualdade de oportunidades 

de acesso 

diferentes 

grupos socioeconómicos e culturais 

- Diferenciação do ensino como 

contribuição para uma maior 

possibilidade de igualdade de 

sucesso 

Finalidades - Veicular as decisões 

curriculares tomadas no 

Centro do Sistema 

- Colaborar na eficácia do 

ensino  

- Contribuir para a 

consecução 

de metas estabelecidas pelo 

currículo 

- Adequar (recriando) processos de 

aprendizagem a características dos 

grupos e adquirir saberes 

curricularmente essenciais 

- Tornar a aprendizagem 

significativa 

- Dominar um bilinguismo cultural 

permitindo a mobilidade em 

territórios 

culturais diversos 

Quadro teórico 

de referência 

- Funcionalismo 

- Reprodução cultural 

- Teoria crítica 

- Investigação-acção 

Efeitos de 

utilização 

do processo 

 

- Normalização das 

aprendizagens 

-Massificação do ensino 

 

- Diferenciação da aprendizagem 

 - Consciência de aprendizagens 

significativas 

Local de 

Origem 

- Concebidos no Centro ou 

segundo orientações centrais 

- Criados e/ou recriados na periferia 

Relação com 

o saber 

 

- Produtos de 

recontextualização em forma 

de tradução de um saber 

científico 

- Produto original resultante de um 

saber 

pedagógico sobre diferentes 

conteúdos 

disciplinares identificados como 

significativos 

Relacão com 

o professor 

- Professor como executor - Recurso ao professor como 

investigador 

e agente de intervenção 

Relação teoria/ 

Prática 

-Relação a dois-tempos pela 

aplicação da teoria à prática 

- Produto da interacção teoria-prática 

Fonte: CORTESÃO (2013, p. 12). 

 
 

             Segundo a autora, devido a crescente diversidade de alunos e as dificuldades 

cada vez mais complexas advindos do contexto social que “invadem, impregnam e 

influenciam o funcionamento da escola” (CORTESÃO, 2013, p. 13), as propostas de 

aprendizagem devem ser adequadas aos alunos, sendo pertinentes e significativas, 

devendo ser a principal preocupação da escola, configurando a prática pedagógica do 

professor não apenas como tradutora mas como produtora de conhecimento, se o 

professor não se conceber como mero executante. 
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 2.3 Prática pedagógica: saberes formativos. 

 

O entendimento de como a prática pedagógica vai sendo construída e quais 

saberes a constitui, é fundamental para a sua compreensão, “como um saber constituído 

em íntima relação com o trabalho” (TARDIF, 2007, p. 32). 

A natureza dos saberes que compõe o saber pedagógico docente não é única e 

não se constitui de forma simplificada, é plural e formada pelas inter-relações dos 

conhecimentos  teóricos, advindos da sua formação transmitidos pelas instituições 

formadoras; dos conhecimentos disciplinares que correspondem aos diversos campos de 

conhecimentos; os conhecimentos curriculares categorizados, organizados e 

apresentados pela instituição escolar dos saberes sociais como modelo e para a 

formação de cultura erudita em forma de programas que devem ser aplicados; e os 

conhecimentos da sua experiência, formados em seu trabalho diário e no conhecimento 

do seu meio, o saber-fazer e o saber- ser  (TARDIF, 2007). Apresenta, ainda, o saber 

pedagógico como,  

 

[...] doutrina ou concepções provenientes de reflexões sobre a prática 

educativa no sentido amplo do termo, reflexões racionais ou normativas que 

conduzem a sistemas, mais ou menos coerentes de representação e de 

orientação da atividade educativa. Os saberes pedagógicos articulam-se com 

as ciências da educação [...] (TARDIF, 2007, p. 37). 

 

 

              Esse saber pedagógico é o objeto da prática pedagógica, uma atividade que 

mobiliza diversos conhecimentos, não apenas os advindos das ciências da Educação, 

mas conhecimentos das áreas específicas, se caracterizando como um saber tradutor, 

mas pelo saber do seu fazer no processo educativo, no cotidiano escolar, que o 

caracteriza também como produtor de saber (TARDIF, 2007; CORTESÃO, 2012). 

Os saberes advindos da experiência profissional, construídos na cotidianidade da 

sua prática, são como núcleo vital do saber docente (TARDIF, 2007). Sua valorização 

supera, ou até mesmo, anula a importância que tem do conhecimento vindo da formação 

(inicial ou continuada). 

 

[...] os saberes que servem de base para o ensino, tais como são vistos pelos 

professores, não se limitam a conteúdos bem circunscritos que dependem de 

um conhecimento especializado. Eles abrangem uma diversidade de objetos, 

de questões de problemas que estão todos relacionados com seu trabalho. 
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Além disso, não correspondem, ou pelo menos muito pouco, aos 

conhecimentos teóricos obtidos na universidade [...] para os professores de 

profissão a experiência de trabalho parece ser a fonte privilegiada de seu 

saber-ensinar (TARDIF, 2007, p. 61 - grifo do autor). 

 

         Marcelo Garcia (2009) traz à discussão os conhecimentos necessários à docência 

e como se adquire, referendado em Cochran-Smith e Lytle (apud MARCELO GARCIA, 

2009). O conhecimento para a prática serve para a sua organização, que se caracteriza 

com a aplicação do conhecimento formal às situações da prática escolar como 

conteúdos e metodologias, resultando da investigação científica.  

         O conhecimento na prática vem das ações, juízos e decisões que os professores 

tomam no cotidiano escolar forjado pela experiência e tem como base que “o ensino é 

uma actividade22 envolta em incerteza, espontânea, contextualizada e construída como 

resposta às particularidades do dia-a-dia das escolas e salas de aula” (MARCELO 

GARCIA, 2009, p. 17), adquirido na experiência.  

         O conhecimento da prática, oriundo da junção do conhecimento formal e 

prático, caracterizando o professor como investigador, pressupõe que “em ensino não 

tem sentido distinguir entre conhecimento formal e prático, mas que o conhecimento é 

construído de forma colectiva no interior de comunidades locais, formados por 

professores que trabalham em projectos de desenvolvimento da escola” (MARCELO 

GARCIA, 2009, p. 18). 

        Esta concepção do conhecimento específico para o ensino demonstra a 

complexidade da prática pedagógica e suas diferentes dimensões, no processo 

educativo. Dessa forma, uma prática pedagógica inovadora, que tem como pressuposto 

fundamental o professor como investigador, pesquisador, tem sido discutida e defendida 

por diversos pesquisadores (CORTESÃO, 2012; MARCELO GARCIA, 2009; 

PIMENTA, 2009).  

        Em relação ao conhecimento que constitui a prática, Behrens infere que é 

preciso pensar a prática pedagógica a partir do paradigma emergente, que se organiza 

em três abordagens: a sistêmica (visão holística); a progressista e o ensino como 

pesquisa. A abordagem holística traz “a visão do homem como um todo, o professor 

que se propõe buscar uma prática pedagógica renovada e compatível com as exigências 

do paradigma emergente, precisa pensar em contemplar sua ação docente com uma 

                                                           
22 As citações diretas de Marcelo Garcia encontram-se escritas no português de Portugal 
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visão sistêmica” (2013, p. 64), principalmente quando se trata de uma prática 

pedagógica realizada com a perspectiva da inclusão, visto que considera o outro nas 

suas diferenças, singularidades e capacidades. 

        A abordagem progressista embasa uma prática pedagógica democrática e 

emancipadora, fundamentada nos estudos de Paulo Freire; a abordagem do ensino com 

pesquisa sugere uma prática pedagógica que “instiga o posicionamento, a autonomia, a 

tomada de decisão, e a construção do conhecimento” (BEHRENS, 2013, p. 83).  

        Destarte, parece que uma prática pedagógica fundamentada no ensino como 

pesquisa contribui para a inclusão e o desenvolvimento de aprendizagens nas SRM, bem 

como, os caminhos traçados pelo professor para aprender a ser professor e construir sua 

práxis para trabalhar nesse espaço de AEE e com pessoas com potencialidades 

específicas. Um percurso que requer aprendizagens no campo da teoria, das 

metodologias, das relações sociais e afetivas. 

        Assim, para o desenvolvimento da prática pedagógica faz-se necessária a 

construção do saber pedagógico que pode ser entendido como: 

 

[...] o saber que o professor constrói no cotidiano do seu trabalho e que 

fundamenta sua ação docente, ou seja, é o saber que possibilita ao professor 

interagir com seus alunos, na sala de aula, no contexto da escola onde atua. A 

prática docente é, simultaneamente, expressão desse saber pedagógico e fonte 

do seu desenvolvimento (AZZI, 2009, p. 43). 

 

 

        Caldeira e Zaidan (2013, p. 21) corroboram com o pensamento acima 

apresentado, quando mostram que a prática pedagógica é fonte e expressão do saber 

docente, pois “ao mesmo tempo em que o professor age segundo suas experiências e 

aprendizagens, ele cria e enfrenta desafios cotidianos (pequenos e grandes) e, com base 

neles, constrói conhecimentos e saberes, num processo contínuo de fazer e refazer”. 

        No processo de construção da revisão de literatura acerca dos saberes da prática 

pedagógica inclusiva, nos deparamos no campo da formação de professores, com 

discussões sobre as atribuições do professor do AEE apresentadas nas políticas públicas 

e a efetivação no cotidiano da escola, os desafios e limitações deste professor, que já 

tem sido nomeado de “professor multifuncional” (VAZ, 2013, p.183). 

        Vaz (2013) objetiva, na sua pesquisa, compreender a concepção de professor de 

Educação Especial, na perspectiva inclusiva, nos documentos oficiais, com três eixos de 
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análise: o lócus de atuação do professor da Educação Especial; a formação exigida e as 

atribuições destinadas a esse profissional. Uma das principais considerações da autora é 

que as atribuições dadas a este professor o caracteriza enquanto técnico, organizador das 

atividades no espaço destinado ao AEE, gestor e profissional responsável pela 

implementação da política de inclusão na escola. “Com tais características 

conceituamos esse profissional como o ‘professor multifuncional’, o qual deverá ser 

formado de maneira aligeirada e assumir uma multiplicidade de atribuições na escola de 

ensino regular” (VAZ, 2013, p. 14).  

         Rossetto (2015) apresenta sua pesquisa também com bases nas normativas legais 

do AEE, nas SRM, tendo como objetivo central discutir as formações e atribuições dos 

professores deste segmento realizado neste referido espaço. A autora constata que as 

práticas preconizadas para o AEE não dão ênfase ao ensino e aprendizagem, mas no 

conjunto técnico e na utilização destes recursos. A autora corrobora com a consideração 

de Vaz (2013) nesta constatação, pois indica a não preocupação com o ensino, a 

inexistência nos documentos normativos da Educação Especial, as quais contém o AEE, 

dos conteúdos, que caracterizariam a intenção da escolarização do aluno PAEE, 

“podemos dizer que a aquisição dos conhecimentos historicamente produzidos não é 

importante para tal política” (VAZ, 2013, p. 205). 

        As demais considerações de Rossetto, que destacaremos são o enfraquecimento 

da ação pedagógica previstas nas SRM. 

 

Consideramos, portanto, que há ênfase nas questões técnicas, tanto no apoio 

prestado pelo AEE como nas As atribuições incumbidas ao docente, em 

detrimento do trabalho com os conhecimentos formais e das atividades de 

ensino. Constatamos, assim, que há uma redução da tarefa de ensinar do 

professor e a omissão dos conteúdos a serem ensinados, o que revela a 

formação de um sujeito com capacidades técnicas e competências de 

aplicabilidade imediata, condizente com as necessidades atuais do processo 

produtivo (2015, p. 114). 

 

         A especificidade para o desenvolvimento das atividades nas SRM, bem como na 

formação vai tratar desses saberes objetivando instrumentalizar este professor do AEE, 

Rossetto (2015) destaca, 

 

Portanto, para os benefícios que o AEE e a SRM possam significar 

enquanto apoio para o processo de escolarização dos alunos com 
deficiência,  ressaltamos a urgência da organização de uma formação 
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sólida, pautada em pressupostos epistemológicos condizentes com o que 

se espera dessa área de estudo; que considere a realidade de cada contexto 

e ao mesmo tempo, proporcione unidade aos fins dessa atividade docente, 

assegurando clareza ao professor sobre o trabalho que deve desempenhar, 

bem como, conhecimento para que o faça (2015, p. 115). 

    

 

      Sendo a prática pedagógica nas SRM o objeto de pesquisa, compreender a faceta 

das concepções e a formação dos saberes que lhes dão suporte, vai nos nortear no 

desvelamento dos elementos fomentadores de aprendizagem e inclusão pois a “forma 

como os profissionais da educação compreendem a deficiência e o direito a inclusão, 

determina as ações desenvolvidas com esses sujeitos inseridos na escola regular” 

(PIMENTEL, 2016, p. 12). No capítulo seguinte apresentaremos as veredas 

metodológicas percorridas. 

 

 

CAPÍTULO 3  

VEREDAS METODOLÓGICAS 

 

Este capítulo destina-se à apresentação das veredas metodológicas percorridas 

antes, durante e depois da pesquisa de campo, objetivando a compreensão numa 

sequência de ações planejadas. Assim, organizamos em quatro seções: a primeira 

objetiva caracterizar o tipo de pesquisa que foi desenvolvida e para tal, tomamos como 

suporte teórico os estudos de Esteban (2010), André (2013), Lüdke e André (2014) e 

Minayo (2013). A segunda apresenta o universo, o perfil das escolas e dos participantes 

da pesquisa; a terceira traz os instrumentos empregados na coleta de dados, bem como 

os procedimentos realizados durante a pesquisa, sustentados por Lüdke e André (2014). 

Na quarta, são apresentadas as categorias e a análise dos dados produzidos na pesquisa. 

 

 3.1 O caráter da pesquisa 

          

          Na busca da compreensão dos fenômenos educativos, mais especificamente 

lócus do nosso objeto de pesquisa, desejando compreender os significados, atitudes, 

motivações e os valores que os forjam, buscamos na pesquisa qualitativa o seu suporte 

metodológico, corroborando com Minayo (2013, p. 25) em que “pessoalmente, 
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advogamos a importância de trabalhar com a complexidade, a especificidade e as 

diferenciações internas dos nossos objetos de pesquisa, que precisam ser ao mesmo 

tempo contextualizados e tratados na sua singularidade”. 

          O caminho metodológico traçado tem natureza qualitativa que engloba 

numerosos métodos de pesquisa e estratégias de coleta de dados, indicando a 

complexidade e o alcance do enfoque qualitativo na abordagem da pesquisa 

socioeducacional (ESTEBAN, 2010, p. 145). 

          A compreensão das características fundamentais das abordagens de pesquisa 

qualitativa nos é apresentada por André, indicando que: 

 

As abordagens qualitativas de pesquisa se fundamentam numa perspectiva 

que concebe o conhecimento como um processo socialmente construído 

pelos sujeitos nas suas interações cotidianas, enquanto atuam na realidade, 

transformando-a e sendo por ela transformados. Assim, o mundo do sujeito, 

os significados que atribui às suas experiências cotidianas, sua linguagem, 

suas produções culturais e suas formas de interações sociais constituem os 

núcleos centrais de preocupação dos pesquisadores. Se a visão de realidade é 

construída pelos sujeitos, nas interações sociais vivenciadas em seu ambiente 

de trabalho, de lazer, na família, torna-se fundamental uma aproximação do 

pesquisador a essas situações (2013, p. 97). 

 

          Destarte, creditamos à pesquisa qualitativa a possibilidade de conseguirmos 

interpretar os códigos sociais (MINAYO, 2013), a partir da observação nas SRM e nas 

entrevistas com as professoras, considerando as suas peculiaridades, na busca da 

compreensão e desvelamento do nosso objeto da pesquisa, o qual foi a prática 

pedagógica das professoras que lecionam na Sala de Recursos Multifuncionais. 

 

 3.2 Universo da pesquisa: lugar e participantes  

 

           O campo para desenvolvimento da pesquisa foram duas escolas da rede 

municipal de educação situadas no mesmo bairro, que são identificadas com nomes 

fictícios para preservar a sua identidade, sendo uma escola de Ensino Fundamental I e a 

outra, uma escola de Ensino Fundamental II. O critério adotado para a escolha destas 

escolas deu-se porque no bairro em questão, as quatro escolas da rede municipal têm 

SRM, mas apenas as duas escolas pesquisadas aceitaram participar da pesquisa. 

           A primeira instituição foi denominada como Escola Municipal Alegria, a qual 

funciona em espaço conveniado (alugado), formada por 10 turmas do Ensino 
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Fundamental I, atendendo a alunos na faixa etária de 6 a 9 anos, nos turnos matutino, 

vespertino e a Educação de Jovens e Adultos no noturno, funcionando com cerca de 280 

alunos matriculados no ano de 2017. A escola não dispõe de uma área para o recreio e 

tem adaptações para acessibilidade. A SRM desta escola foi implantada no ano de 2011, 

ano do início da implantação das SRM na rede municipal. Os materiais recebidos por 

esta SRM, enviados pelo MEC (Ministério da Educação e Cultural), conforme Quadro 

1, foram: 02 Computadores, 01 Estabilizador, 01 Scanner, 01 Impressora laser, 01 Mesa 

redonda, 04 Cadeiras, 01 Mesa para impressora, 01 Armário, 01 Quadro branco, 02 

Mesas para computador, 02 Cadeiras, 01 Material Dourado, 01 Esquema Corporal, 01 

Memória de Numerais, 01 Quebra-cabeça - sequência lógica, 01 Dominó de Associação 

de Ideias, 01 Dominó de Frases. 

           A segunda, a Escola Municipal Vida funciona em espaço próprio, formada por 

18 turmas do Ensino Fundamental II, com faixa etária de 10 a 13 anos nos turnos 

matutino e vespertino, com uma turma específica de alunos com distorção série/idade 

chamada de Turma de Conhecimento Específico (TCE) com a faixa etária de 12 a 15 

anos. A escola teve 445 alunos matriculados no ano de 2017. A escola dispõe de área 

para o recreio. Os espaços são adaptados para acessibilidade. A SRM foi implantada no 

ano de 2013, dois anos após o início da implantação das SRM na rede municipal. Os 

materiais recebidos por esta SRM foram enviados pelo MEC (Ministério da Educação e 

Cultural), conforme Quadro 1: 02 Computadores, 01 Estabilizador, 01 Scanner,01 

Impressora laser, 01 Mesa redonda, 04 Cadeiras, 01 Mesa para impressora, 01 Armário, 

01 Quadro branco, 02 Mesas para computador, 02 Cadeiras, 01 Material Dourado, 01 

Esquema Corporal, 01 Memória de Numerais, 01 Quebra-cabeça - sequência lógica, 01 

Dominó de Associação de Ideias, 01 Dominó de Frases, 01 Bandinha Rítmica, 01 

Tapete Alfabético Encaixado. 

          Em cada escola pesquisada há apenas uma professora trabalhando nas SRM. A 

quantidade de professoras é definida pelo número de alunos atendidos na SRM, sendo 

até 15 alunos por turno  para cada professor. Na Escola Alegria a professora Linda 

atendia 16 alunos ao todo nos turnos matutino e vespertino. Na Escola Vida a professora 

Bela atendia 23 alunos ao todo, nos turnos matutino e vespertino. 

          Os participantes da pesquisa foram duas professoras, Linda e Bela, e quatro 

alunos: João; José; Maria e Flor, identificados com nomes fictícios para preservar a 
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identidade, sendo uma professora que leciona na SMR e dois alunos de cada escola, que 

recebem o AEE, conforme demonstra o Quadro 7: 

        

Quadro 7 -  Participantes da pesquisa 
 

 

Escola 

Participantes 

Professoras Alunos 

Masc. Fem. Masc. Fem. 

Alegria 

(Fundamental I) 

- 1 2 - 

Vida 

(Fundamental II) 

- 1 - 2 

 Fonte: Material elaborado na pesquisa (2017/2018). 

 

Desejamos registrar que, inicialmente, pretendíamos observar cada aluno duas 

vezes por semana, de forma que acompanhássemos a professora de cada SRM, quatro 

vezes por semana, num período de três meses, mas quando chegamos a escola para a 

realização do trabalho de campo, após a aprovação do projeto de pesquisa no Conselho 

de Ética (CEP), encontramos a rede municipal numa situação conflituosa, com 

paralisações, indicativo de greve e realizando “operação tartaruga”, devido á retirada de 

proventos da gratificação dos professores. Neste cenário, encontramos professoras 

desmotivadas, entristecidas e aborrecidas, os tempos de aula alterados e frequência de 

alunos instável. Desta forma, foi preciso rever o tempo de observação nas escolas, e 

tivemos que nos adequar a esta realidade. 

Quanto ao tempo da pesquisa, cada professora foi observada duas vezes na 

semana, em um turno escolhido pelas mesmas. Os alunos da pesquisa atendem ao perfil 

do PAEE (BRASIL, 2010), sendo quatro alunos com deficiência: três alunos com 

deficiência intelectual e um aluno com baixa visão. Cada aluno foi observado uma vez 

por semana, numa carga horária de duas horas semanais, em cada SRM, durante o 

período de dois meses e meio.  

         A escolha dos alunos foi definida inicialmente, considerando os seguintes 

critérios: frequência regular a escola, laudo médico - apesar da nota técnica do MEC 

(BRASIL, 2014) orientar sobre a não obrigatoriedade deste documento para o AEE, o 

município adota como critério para o encaminhamento a SRM, indicando a NEE 

(Necessidade Educacional Especial) e com disponibilidade para participar da pesquisa. 

Entretanto, no decorrer da mesma, diante da situação, conforme já relatamos acima, na 
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Escola Alegria o participante escolhido pela professora, que tinha laudo, não frequentou 

a escola no período da pesquisa. Em conversa com Linda, optamos em acompanhar 

João, que era atendido em um horário seguido ao atendimento de José. Mesmo este não 

atendendo aos critérios iniciais de escolha de participantes (não tem o laudo médico e 

baixa frequência na SER), a sua contribuição para este trabalho foi relevante. 

         Antes de iniciar a pesquisa foi organizada uma reunião, no mês de setembro, de 

2017, com a presença da direção, coordenação da escola, os pais, os alunos e as 

professoras para apresentação e explicação da pesquisa, esclarecendo que nenhum aluno 

e professora tinham a obrigação de participar, garantindo que a sua participação ou não 

na mesma, não acarretaria prejuízos ou vantagens no seu trabalho e aprendizagem na 

escola. A pesquisadora apresentou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (APÊNDICES 04, 05 e 06), os quais foram devidamente explicados aos 

mesmos, para que fosse lido e assinado, bem como o esclarecimento da sua liberdade e 

disponibilidade de participação na pesquisa, estando a pesquisadora à disposição para 

dirimir as dúvidas ou questionamentos que surgissem. 

         Asseguramos que alunos e professoras teriam liberdade para pedir informações 

ou tirar qualquer dúvida que tivessem sobre alguma questão, bem como desistir de 

participar da pesquisa, no momento em que assim desejassem, sem prejuízo moral, 

psicológico ou profissional, mesmo depois de terem assinado o TCLE, e que não seriam 

penalizados de nenhuma forma. Para isso, poderiam localizar a pesquisadora por meio 

dos contatos presentes no TCLE.  

         Construímos o perfil das professoras e dos alunos a partir das informações 

coletadas na entrevista com as professoras e da análise da pasta do aluno, a qual se 

encontra na secretaria da escola, com a vida escolar do mesmo, conforme demonstra o 

Quadro 8. 

         Os participantes (professoras e alunos) foram informados que durante a 

pesquisa, haveria: 1- análise das pastas escolares dos alunos e do planejamento das aulas 

das professoras; 2 - a entrevista com as professoras; e 3 - observações do trabalho 

desenvolvido na SRM com registros em diário de campo. 
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Quadro 8 - Perfil das Professoras e dos alunos 
   

Escola/Professora Alunos 

 

Escola Municipal Alegria 

Linda – Pedagoga, pós graduada 

em Educação Especial e 

Inclusiva, 17 anos exercendo à 

docência, trabalha há 6 anos na 

SRM sendo 5 anos nesta escola, 

finalizou recentemente uma 

graduação a distância em 

Matemática. Considera-se 

professora alfabetizadora. 

José - 10 anos, ingressou na escola em 2017, não tem 

reprovação, tem laudo médico do ano de 2017- CID G80 e     

F 71, paralisia cerebral e deficiência intelectual moderada23, 

está matriculado no 4º ano tem atendimento do CEPEI. 

João - 11 anos, ingressou na escola em 2017, não tem 

reprovação, não tem laudo médico, segundo a professora o 

aluno tem baixa visão, pois passou por testes visuais, está 

matriculado no 5º ano, não tem acompanhamento do CEPEI. 

Escola Municipal Vida 

Bela – Fez magistério, Pedagogia,  

pós-graduanda em Educação 

Especial e Inclusiva. Há 9 anos 

exerce à docência e  trabalha há 3 

anos na SRM, mesmo tempo 

nesta escola. Considera-se 

professora de Educação Infantil. 

Maria - 13 anos, ingressou na escola em 2016, não tem 

reprovação, tem laudo médico do ano de 2016- CID F70 e 

F71-deficiência intelectual moderada, está matriculada no 7º 

ano, tem atendimento do CEPEI desde o ano de 2014, e 

frequenta regularmente o CAPS (Centro de Atendimento 

Psicossocial). 

Flor - 15 anos, ingressou nesta escola em 2013, no ano de 

2016 estudou numa escola estadual, não tem reprovação, 

tem laudo médico - CID F71, deficiência intelectual 

moderada, está matriculada no 8º ano. 
 

Fonte: Material elaborado na pesquisa (2017/2018). 

 

 3.3 Os procedimentos e instrumentos de coleta dos dados 

 

         Esta pesquisa foi desenvolvida em três fases, conforme descritas por Minayo 

(2013). A primeira é a fase exploratória, momento em que se definiu o objeto de estudo, 

estabeleceu-se um contato inicial com o campo de pesquisa, os participantes foram 

localizados, e se estabeleceu com mais precisão os procedimentos e instrumentos de 

coleta de dados.  

 

E o tempo dedicado - que merece empenho e investimento - a definir e 

delimitar o objeto, a desenvolvê-lo teórica e metodologicamente, a colocar 

                                                           
23 Paralisia cerebral é a “denominação geral para englobar transtornos muito diversos que tem em comum 

o fato de significarem uma alteração ou perda do controle motor, causada por uma lesão encefálica 

ocorrida no período pré-natal, ou durante a primeira infância” (COLL; MARCHESI; PALACIOS, 2004). 

Retardo mental é “parada do desenvolvimento ou desenvolvimento incompleto do funcionamento 

intelectual, caracterizados essencialmente por um comprometimento, durante o período de 

desenvolvimento, das faculdades que determinam o nível global de inteligência, isto é, das funções 

cognitivas, de linguagem, da motricidade e do comportamento social. O retardo mental pode acompanhar 

um outro transtorno mental ou físico, ou ocorrer de modo independentemente”.  Disponível em: 

http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/f70_f79.htm Acesso em: 25/02/2018. 

 

http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/f70_f79.htm
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hipóteses e alguns pressupostos para o seu encaminhamento, a escolher e 

descrever os instrumentos de operacionalização do trabalho, a pensar o 

cronograma de ação e a fazer os procedimentos exploratórios para a escolha 

do espaço e da amostra qualitativa (MINAYO, 2013, p. 26). 

 

 

          A segunda fase, conforme explica André (2014), foi denominada “delimitação 

do estudo”, o trabalho de campo que “consiste em levar para a prática empírica a 

construção teórica elaborada na primeira etapa” (MINAYO, 2013, p. 26), configurando-

se na etapa essencial para o conhecimento da realidade objeto de estudo.  

          Para a produção do material empírico da pesquisa e fazer o acompanhamento 

das práticas pedagógicas e das aprendizagens dos alunos, foram utilizados os seguintes 

instrumentos: a) ficha da observação não participativa; b) as pastas escolares dos alunos 

envolvidos na pesquisa; c) planejamento do atendimento das aulas; d) diário de campo 

da pesquisadora; e) entrevista com as professoras.  

a) A observação foi sistemática e não participante, e teve como finalidade 

acompanhar as situações cotidianas na sua totalidade, em uma análise situada 

e profunda das mesmas, pois possibilitou o “contato estreito e pessoal do 

pesquisador com o fenômeno pesquisado” (ANDRÉ, 2014, p. 26). Elas 

aconteceram no período de dois meses e meio, na Escola Alegria no turno 

matutino, e na Escola Vida no turno vespertino. O quadro 9 traz um 

panorama do tempo que conseguimos realizar as observações: 

 

Quadro 9- As observações na escola 

Quantidade / carga horária Total 

Escola Alegria Escola Vida 

Período de observação Out/nov/dez Out/nov/dez 

Quantidade de observações  18  20  

Horário da observação 07:00 às 10;00 13: 00 às 15: 00 

Horas por observação24 por escola 2 a 3 horas  2 a 3horas 

Horas/observação por aluno José -12:00 Maria -13:00 

João -06:30 Flor -08:00 

Quantidade de semanas 10 10 
Fonte: Material elaborado na pesquisa (2017/2018). 

 

                                                           
24 Foi considerada horas por observação o momento em que a professora da SRM começava a atender os 

alunos até o término daquele atendimento.  
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            Foi elaborada uma ficha de observação (APÊNDICE 01), com aspectos a serem 

observados referentes às ações e organização do trabalho pedagógico das professoras, a 

interação com os alunos, com o material pedagógico trabalhado, o tipo de conhecimento 

desenvolvido pela atividade naquele atendimento, as mediações feitas pelas professoras 

e o planejamento. 

b) A análise das pastas escolares dos alunos possibilitou construir o perfil social 

e econômico deste aluno, bem como verificar se tinha acompanhamento 

formal (registros, laudos), pareceres recentes ou de escolas anteriores. Para 

esta análise elaboramos uma ficha (APÊNDICE, 02) contendo a 

identificação do aluno, sua vida escolar, registros e pareceres (Quadro 8). Na 

Escola Vida a professora pegou a pasta na secretaria e entregou a 

pesquisadora; na Escola Alegria, a pesquisadora solicitou à coordenação 

pedagógica, a qual nos encaminhou para a secretaria escolar, onde tivemos 

acesso à pasta dos alunos, sob a sua supervisão.  

c) O planejamento das aulas das professoras contribuiu para compreender o 

planejamento e as práticas pedagógicas desenvolvidas nas SRM. Bela, no 

primeiro dia de observação, entregou-me uma cópia da ficha diagnóstico de 

acompanhamento das alunas participantes da pesquisa, a mesma tinha um 

caderno onde anotava as atividades trabalhadas e o desempenho dos alunos, 

explicou que depois passava aquelas anotações para as fichas entregue pela 

Assessoria de Educação Especial e Inclusiva.  

          Linda informou que tinha uma ficha de cada aluno e mostrou o caderno de 

acompanhamento diário dos alunos, onde registrava as atividades trabalhadas e as 

aprendizagens. A mesma ratificou que estas anotações iriam para as fichas de 

acompanhamento da Assessoria da Educação Especial e Inclusiva.  

         O planejamento das professoras tem orientação direta desta Assessoria, com 

encontros semanais com todos os professores das SRM, bem como acompanhamento 

nas escolas, conforme relatado por Linda e Bela nas entrevistas. 

d)  O diário de campo possibilitou os registros dos acontecimentos de cada 

momento da pesquisa, registrando as percepções, tensões, emoções, 

aprendizagens e peculiaridades das práticas pedagógicas das professoras, 

suas intervenções, enfim, o atendimento realizado na SRM. Este contém os 
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registros de todos os dias de atendimentos, algumas conversas informais com 

as professoras e situações percebidas pela pesquisadora em outros espaços da 

escola, como na sala dos professores. 

e)  A entrevista semiestruturada “se desenrola dentro de um esquema básico, 

porém não aplicado rigidamente” (ANDRÉ, 2014, p. 34), e permitiu realizar 

adaptações no roteiro de perguntas (APÊNDICE, 3), quando foram 

necessárias, advindas da sequência de respostas. Foi marcada com 

antecedência em horários que não estavam em atendimento com alunos e 

realizada nas SRM, gravada em áudio, objetivando conhecer e compreender 

as suas concepções e construções, acerca das suas práticas na SRM. As 

gravações foram transcritas pela pesquisadora, considerando a linguagem do 

entrevistado. A entrevista com cada professora foi direcionada por um 

roteiro que objetivou responder os objetivos específicos propostos na 

pesquisa. 

        

3.4 Análise e tratamento dos dados 

 

 A terceira e última fase foi a análise sistemática e o tratamento dos dados que 

segundo Minayo (2013) “diz respeito ao conjunto de procedimentos para valorizar, 

compreender, interpretar os dados empíricos”. A análise esteve presente em várias fases 

da pesquisa, mas se tornou mais formal e sistematizada após o término da coleta de 

dados. A primeira tarefa foi a organização do material coletado e, em seguida, a leitura e 

releitura do material para classificar os dados e destacar as categorias de análise.  

       Ainda, segundo André (2013), é necessário dedicar um longo tempo para a 

análise dos dados para que o pesquisador leia e releia o material produzido, retomando 

sempre o referencial teórico, finalizando com a elaboração do relatório, que exigiu do 

pesquisador uma escrita hábil. Os relatos foram transmitidos de forma direta, clara e 

articulados, objetivando aproximar a experiência pessoal da compreensão do leitor.  

      Para a realização da análise dos dados produzidos na pesquisa, que se 

constituíram de uma riqueza e complexidade característicos do fenômeno pesquisado, 

na intenção de construirmos uma compreensão da totalidade deste, mas com o 

entendimento das suas unidades constitutivas, optamos pela estratégia da análise de 
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unidades proposta por Vygotsky (2009), pressupondo que somente em movimento o 

fenômeno demonstra o corpo, ou seja, sua totalidade, partindo do entendimento que as 

unidades se referem: 

 

[...] ao produto de análise que, diferente dos elementos possui todas as 

propriedades que são inerentes ao todo e, concomitantemente, são partes 

vivas e indecomponíveis dessa unidade. A chave para explicar certas 

propriedades da água não é a sua fórmula química, mas os estudos das 

moléculas e do movimento molecular. De igual maneira a célula viva, que 

conserva todas as propriedades fundamentais da vida, próprias do organismo 

vivo, é a verdadeira unidade de análise biológica (VYGOTSKY, 2009, p. 08). 

 

 

         Estas unidades de análise foram elencadas, partindo do agrupamento das 

respostas das entrevistas realizadas, dos dados apresentados nas fichas de observação e 

do diário de campo, como um caminho para responder aos nossos objetivos e 

caracterizar as facetas que compõem a prática pedagógica das professoras na SRM, 

sendo elas: A formação e os saberes das professoras; A organização do trabalho 

pedagógico; A relação do professor da SRM e a escola. 

         Para um melhor tratamento e análise dos dados, organizamos a apresentação 

destes em episódios dispostos em cenas, e cada uma se reportará a uma unidade de 

análise, obtendo em Moura (2004) o conceito de episódios em concordância com as 

unidades de análise a partir de Vygotsky (2009), considerando que,  

 

Os episódios poderão ser frases escritas ou faladas, gestos e ações que 

constituem cenas que podem revelar interdependência entre os elementos de 

uma ação formadora. Assim os episódios não são definidos a partir de um 

conjunto de ações lineares [...] momentos nos quais encontramos ações 

reveladoras do processo de formação dos sujeitos participantes (MOURA, 

2004, p. 272/276). 

 

 

         A organização e apresentação destes episódios se constituíram a partir do recorte 

do material produzido na pesquisa pelos diferentes instrumentos de coleta (entrevista, 

observação e diário de campo) em que o objeto de pesquisa, a prática pedagógica das 

professoras na SRM se mostrasse de forma mais clara na sua totalidade e sem 

repetições. 

  No próximo capítulo, apresentaremos  dados produzidos na pesquisa.  
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CAPÍTULO 4 

AS  FACETAS DA PRÁTICA PEDAGÓGICA NA SRM 

 

Neste capítulo apresentaremos o material produzido na pesquisa, ressaltando que a 

intencionalidade da pesquisadora está ligada com a constituição da prática pedagógica 

no AEE, objetivando a compreensão deste fenômeno complexo e multifacetado, nos 

enveredando pela análise de suas unidades, aqui designadas de facetas, que emergiram 

do material produzido na pesquisa, e da interdependência destes, no resultado final do 

mesmo, no entendimento que as unidades fazem parte do mesmo fenômeno investigado, 

ou seja, o do todo (VYGOSTSKY, 2010). 

 

Figura 2 – As unidades de análise constituintes da prática pedagógica 

 

 

Fonte: Material elaborado na pesquisa (2018) 

 

 Dito isto, para realizar o processo de análise, o material foi organizado em 

episódios e estruturado em cenas, os quais compõem as unidades do fenômeno que 

buscamos compreender nesta investigação, a saber: A formação e os saberes das 

professoras; A organização do trabalho pedagógico; A relação do professor da SRM e a 

escola. 

 

 

A formação e os saberes 
das professoras

A organização 
do trabalho 

pedag´gógico

A relação das 
professoras da 
SRM e  escola
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 4.1  EPISÓDIO 1: A formação e os saberes das professoras 

 

 Iniciaremos a apresentação e a análise refletindo sobre a prática pedagógica de 

Bela e Linda que trabalham nas SRM, a partir das concepções e fazeres específicos que 

os caracterizam, ou deveriam, ao nosso entender, caracterizá-los, pois o objeto do seu 

labor são alunos com especificidades, a saber: alunos com deficiência intelectual e 

deficiência visual. Assim, conhecer e entender os conceitos de deficiência, atendimento 

educacional especializado e de educação inclusiva, são essenciais à estruturação dos 

saberes acerca dos elementos que caracterizam o seu campo e objeto de trabalho, 

apresentando-se como uma das facetas fundantes da prática pedagógica, pois esta 

compreensão determinará o agir dos professores com esses alunos na escola regular 

(PIMENTEL, 2016). 

 

 CENA 1 

 

         Em observância ao material da pesquisa, chamou-nos à atenção a maneira como 

as professoras se identificam: Linda como professora alfabetizadora e Bela como 

professora de educação infantil, justificando assim perfil e competências para 

assumirem as funções de professoras da SRM. Ainda que os documentos oficiais já 

determinem o perfil do professor para atuar no AEE, este é redimensionado na realidade 

das escolas, formando outros delineamentos, conforme a cultura escolar25. Então, a 

formação se desvela como a primeira faceta, que vai atribuindo às professoras os 

saberes necessários para desenvolver o seu trabalho na SRM. 

          A fala das professoras, quando questionadas sobre os caminhos que as 

trouxeram até a Sala de Recursos Multifuncionais, demonstra uma compreensão de 

como a formação inicial e continuada e os saberes adquiridos na sua experiência 

compõem o repertório de competências26 para traçar o perfil para o trabalho na SRM: 

 

                                                           
25 Compreendemos cultura escolar sob a ótica de Forquin (1993, p. 167) apresentada em sua obra Escola e 

cultura: “A escola é, também, um mundo social, que tem suas características de vida próprias, seus ritmos 

e seus ritos, sua linguagem, seu imaginário, seus modos próprios de regulação e transgressão, seu regime 

próprio de produção e de gestão de símbolos”. 
26 “A noção de competência designará aqui uma capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos 

para enfrentar um tipo de situação” (PERRENOUD, 2000, p. 15). 

- Atribuição, capacidade, aptidão (DICIONÁRIO PRIBERAM, 2018). 
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Linda: [após concluir a Pós Graduação], três anos depois eu estava na sala de 

aula. Fui ao banheiro, e pra passar pro banheiro dos professores, tinha que 

passar pela diretoria, passar pela secretaria da escola, então eu ouvi uma 

conversa da diretora com a coordenadora, que ia precisar de um professor 

para a Sala Multifuncional, [...] escutei a conversa dela dizendo que a sala 

multifuncional ia chegar, e só poderia trabalhar lá quem tivesse pós 

graduação, ou em Psicopedagogia ou em Educação Especial. Aí eu me liguei, 

fui a secretaria de educação procurar a assessoria da Educação Inclusiva. [...] 

mas pra trabalhar na Multifuncional, precisava ter no perfil, pós em Educação 

Especial ou Psicopedagogia e ser professor alfabetizador, e necessitava, não 

podia ser outro profissional. Mas, no início foi assim, agora não tem mais 

esse perfil, porque eu vejo colegas que trabalham com 6º ao 9º ano, que hoje 

já estão numa Sala de Recursos Multifuncionais. Eu percebo, ninguém me 

disse, mas eu percebo! (Entrevista, 2017). 

 

Bela: [...] aí uma pessoa que na época trabalhava na Educação Inclusiva 

disse: Oh! Tem uma vaga, se você quiser! Então, ela acreditou em mim. Ela 

me disse: você tem perfil, não por causa de formação, mas você tem todo 

potencial pra trabalhar! Aí eu fui e pedi remoção pra trabalhar aqui na SRM. 

Quando comecei, algumas pessoas, colegas, falavam bem assim: - mas ela 

tem formação em Educação Especial? Perguntavam pra ela, e ela respondia: - 

não, mas ela tem muito conhecimento! Pela questão de trabalhar na Educação 

Infantil, que forma uma base. É a formação da criança, do ser, do educando 

começa lá nessa base! (Entrevista, 2017). 

 

 

          O perfil de Linda atendia a exigências da formação na área (BRASIL, 2010), 

com a pós-graduação em Educação Especial e Inclusiva, no momento da implantação 

das SRM na rede. Mas fica claro, devido à ênfase dada pela professora no seu perfil de 

alfabetizadora, outorgada a ela pela experiência de trabalho nos anos iniciais (1º, 2º e 3º 

ano) em que esses saberes constituídos na sua vivência profissional, lhes dão mais 

competência do que a formação continuada, a pós em Educação Especial e Inclusiva.  

      Enquanto Bela não tem a formação específica para trabalhar na SRM, existe uma 

convergência de opinião com Linda, acerca dos saberes que lhes dão as atribuições 

necessárias para atuar na SRM. Neste caso, como professora de Educação Infantil, que 

no seu entendimento, a experiência do trabalho nessa modalidade tem tudo a ver com o 

AEE, pois as aprendizagens necessárias a esta fase acerca do desenvolvimento humano, 

são necessárias para o desenvolvimento do trabalho com os alunos atendidos na SRM, 

nos dando a entender que ambas as professoras não conheciam as atribuições (BRASIL, 

2010) não revelando esses conhecimentos em seus depoimentos. E Bela continua a 

dizer: 

 

O professor de Educação Infantil tem que ser um profissional muito bom, 

porque ali, ele pode até aleijar um menino na aprendizagem! Por que assim, o 

AEE tem as mesmas premissas, entendeu? O não saber nada, ou saber 

alguma coisa, ou saber pouco e ter que ampliar aquele universo dele!  Porque 
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o menino chega aqui na multifuncional sem saber pegar no lápis. Como é que 

você pega um menino de 6º ano que não sabe pegar no lápis? Por que ele não 

foi colocado, e como você sabe que ele segurou errado, aprendeu errado, por 

que o menino não faz a atividade junto do professor, por que o menino 

continua fazendo o a ao contrário? Por que você não vê se ele escreve de 

baixo pra cima, da esquerda pra direita, que horas que você tem que ver isto, 

na Educação Infantil?! (Diário de campo, 2017). 

 

         Para Bela a Educação Infantil é a fase educacional em que o professor tem um 

acompanhamento mais próximo do aluno, atentando, assim, para o desenvolvimento de 

habilidades motoras (fina, grossa), direção, localização espaço temporal, que para a 

docente são aprendizagens que seus alunos no AEE também necessitam construir. 

Então, como na educação infantil os alunos precisam ser desafiados para realizar 

atividades dessa natureza, que irão contribuir para desenvolvimento de aprendizagens. 

Da mesma maneira, esse princípio é necessário aos alunos PAEE (Diário de Campo, 

2017). 

          A faceta da formação docente é marcada pela heterogeneidade de saberes 

advinda da formação inicial e continuada, dos currículos (desenvolvidos nos cursos que 

frequentou e daquele que desenvolve na escola), das disciplinas e da prática cotidiana, 

ou seja, da sua experiência profissional (TARDIF, 2007). Entretanto, apesar das 

professoras participarem de momentos de formação continuada, ministrada pela 

Secretaria de Educação, por meio da Assessoria de Educação Especial, o saber 

experiencial destaca-se como principal nos depoimentos das professoras.    

            A valorização dos saberes da experiência reporta-nos a uma prática educativa 

associada à arte, na qual a prática pedagógica é guiada pela experiência do professor, 

fonte de bons hábitos (TARDIF, 2007). Neste contexto, secundariza-se e, muitas vezes, 

renega-se a necessidade do saber teórico, acerca das especificidades da Educação 

Especial Inclusiva, provenientes da formação inicial e continuada, o que traz para a 

prática pedagógica um caráter simplista, com conceitos e saberes baseados no senso 

comum, descaracterizando o aspecto técnico-científico inerente ao trabalho docente.  

         Tratando-se da Educação Especial Inclusiva, a demanda de conhecimentos 

específicos do atendimento educacional especial e do PAEE, inquieta-nos a forma e os 

critérios de como a seleção e o encaminhamento das professoras para lecionarem nas 

SRM tem sido realizado na rede municipal. 
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          O cuidado ao atendimento do perfil das professoras, estruturado não apenas nos 

saberes experienciais, mas conjuntamente com os saberes científicos, advindos da 

formação, tornarão a prática pedagógica nas SRM em práxis criadora reflexiva 

(VÁZQUEZ, 1977), transformando a realidade do aluno PAEE, favorecendo sua 

aprendizagem e inclusão. 

 

CENA 2 

 

          No intuito de conhecer as concepções das professoras acerca de conceito que são 

fundantes para o desenvolvimento das ações nas SRM, os quais envolvem a natureza 

teórica e prática, com a finalidade de compreender cada aluno que ali está e como 

planejar e desenvolver ações para que possam avançar, nos aspectos cognitivos, afetivos 

e sociais. Sobre Deficiência Linda e Bela disseram que: 

 

Linda: Oh! Na verdade, a deficiência ela não, ela não impede... qualquer um 

de nós, podemos ser deficientes, ou estar deficientes! A minha concepção de 

deficiência... (pensativa, pausa) ser deficiente não é ser incapaz! Por que a 

deficiência não deixa a pessoa incapaz, mas qual a concepção de deficiência? 

Assim, pra mim, ser deficiente não é ser incapaz, porque nós não somos 

perfeitos. É o que então? Ser deficiente? É porque não é ser incapaz! Na 

verdade, a palavra não deveria ser deficiência, porque ela é muito pesada, a 

palavra deveria ser limitação! Porque é isso que eu quero dizer, até nós, ditos 

normais e que não somos normais, somos limitados. E eu me encontro, eu me 

percebo deficiente, é, por que eu sou limitada, entende! A minha concepção 

de deficiência, é que ser deficiente não é ser incapaz, ao contrário, é superar 

as incertezas, superar, correr atrás. Porque se eu tenho certas limitações, eu 

posso superar estas limitações, com outros progressos, é meio complicado, 

mas é isso! Às vezes, a gente não sabe como se expressar! (Entrevista, 2017). 

 

Bela: Eu acho, assim, deficiente é um termo tão! Depois que eu vim trabalhar 

na multifuncional... a gente fala assim deficieeente! Tem-se a noção que não 

pode ser capaz, pra mim é aquele que não é capaz de andar, não é capaz de! 

Tem um déficit auditivo, ele não é capaz de ouvir, não é capaz de enxergar, 

mas apesar dele ser deficiente ele pode ter, pode desenvolver outras 

capacidades, outras habilidades! É incapacidade de...! (Entrevista, 2017). 

 

 

        Este momento da entrevista pareceu tenso. A reação de Linda e Bela a esta 

pergunta foi como se estivéssemos falando de algo desconhecido, ou de um termo em 

que seu uso provocasse uma ofensa, que não fizesse parte diretamente do seu cotidiano. 

Demonstraram que não tinham conhecimento acerca dos modelos de deficiência ou das 

discussões que se apresentam no contexto nacional acerca destes. Deparamo-nos com 



81 
  

 
 

uma reação de estranhamento com o termo deficiência e com a dificuldade de formular 

e expor o conceito. A impressão era que falávamos de algo impróprio. 

         Na fala de Bela aparece o conceito do modelo médico de deficiência em que o 

problema está no sujeito, onde a sua lesão é a explicação da sua limitação, da sua 

incapacidade, condição patológica intrínseca ao indivíduo (DINIZ, 2007; VALLE, 

2014; CONNOR, 2014). No entanto, na prática pedagógica, Bela demonstrou 

compreender que cada aluno, para além de sua deficiência, tem potencialidades, que “se 

bem estimulados e com as atividades direcionadas” (Diário de campo, 2017) pode-se 

possibilitar o desenvolvimento do mesmo, o que nos remete ao modelo social da 

deficiência  o qual considera que esse termo não se resume aos impedimentos (físico, 

cognitivo, comportamental), sendo fruto de ambientes sociais indiferentes a diversidade 

do corpo de cada pessoa (DINIZ; BARBOSA; SANTOS, 2009). Logo, a prática 

pedagógica, no ambiente da SRM, voltada às possibilidades e não para o impedimento 

do aluno PAEE, demonstra uma contradição acerca dos modelos de deficiência, entre os 

saberes (teóricos) e a prática de Bela.      

          Linda não limita ou caracteriza a deficiência ao impedimento que o aluno 

apresenta, argumentando que até na normalidade existem limitações, lembra-nos o 

modelo social de deficiência, mas quando indica que é a “superação de limitações” 

(Entrevista 2017) pelo aluno com deficiência, voltamos a centralização da mudança 

apenas no sujeito, nos reportando ao princípio da integração, reforçando o paradigma de 

serviço (ARANHA, 2001), refletido na sua prática pedagógica e no cotidiano da 

instituição escolar (MIRANDA, 2011). 

         Apesar de Linda ter formações específicas (Especialização em Educação 

Especial Inclusiva) e ambas relatarem participar dos encontros de formação continuada, 

quinzenalmente, com a Assessoria de Educação Especial, onde estudam e discutem 

questões pertinentes ao aluno PAEE, parece que falta às docentes a argumentação 

técnico científica para conceituação de componentes específicos do seu trabalho, que 

advém das formações (TARDIF, 2007) caracterizando a concepção das docentes no 

âmbito do senso comum.  

 

CENA 3 
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        Continuando a conversa, para conhecer as concepções das professoras 

perguntamos a sua concepção sobre Educação Inclusiva. A resposta também não foi 

imediata ou objetiva, como algo da sua vivência. Demonstraram a mesma impressão 

anterior de estranhamento.   

 

Linda: Educação Inclusiva? Para a educação acontecer, assim, educação 

geral acontecer, é preciso que todos estejam envolvidos. E é preciso boa 

vontade! A minha concepção de Educação Inclusiva é que todos os 

profissionais da escola precisam estar abertos a receber esse aluno que 

demonstra limitações, eu não digo deficiência, mas, as limitações mesmo, uns 

com cognitivas, outros, físicas, outros com cognitiva e física. Mas na minha 

concepção de educação inclusiva é de que precisam estar abertos e, assim, 

precisa reconhecer no outro, a educação, e todos envolvidos, desde o 

porteiro, a merendeira, professora da sala regular, professora da 

multifuncional, o pessoal de apoio, todos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

precisam estar envolvidos e saber que este aluno com limitações precisa ser 

ajudado, precisa ser amado, precisa ser respeitado, então, com suas 

limitações. Este aluno não é só de um [professor], mas é de todos! 

(Entrevista, 2017). 

 

Bela: Educação inclusiva não é só a sala multifuncional! Ela tem que abraçar 

o aluno como um todo, a escola toda, no servir a merenda, no recepcionar 

esse aluno, na sala de aula, [...], se ele não é capaz de fazer uma atividade que 

seja específica para ele! Pois cada um tem sua especificidade, não precisa ser 

nenhum mestre de nada não! Mas tem de se perceber o que aquele aluno sabe 

fazer de forma simples, mas que ele pode fazer (Entrevista, 2017). 

 

 

           Na fala de Linda e Bela acontece à mesma falta de conceituação da Educação 

Inclusiva, bem como acerca da Deficiência. Não é notória a compreensão de que a 

Educação Inclusiva vem garantir o direito do aluno PAEE ao acesso, permanência, 

participação e o desenvolvimento das aprendizagens (BRASIL, 2015). Não como uma 

cortesia que a instituição escolar e sua comunidade oferecem, estando “aberta, ajudando 

e amando” (LINDA, 2017) este aluno PAEE, mas como um direito conquistado que 

necessita ser garantido.  

            Linda e Bela expõe em sua fala o posicionamento da escola e de sua 

comunidade diante dos alunos PAEE sobre a inclusão educacional, deixando claro que 

apenas o acesso à instituição escolar  não garante uma educação inclusiva, mas a 

participação e o respeito aos alunos nas diversas dimensões da vida escolar é que vai 

trazer as nuances de uma escola inclusiva (COSTA; LEME, 2016) desconstruindo o 

pertencimento do aluno PAEE a professora do AEE, findando sua segregação ao espaço 

da SRM. Os depoimentos revelam a necessidade de um envolvimento dos pares: 

professores SER e SRM; coordenação; gestão; funcionários e pais na escola, na 
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perspectiva de desenvolvimento de natureza cognitivo, afetivo e/ou física para todos. 

Todavia, não se pode esquecer ou ignorar a importância da dimensão social, 

fundamental para o desenvolvimento de todas as pessoas. 

         Para discutir a inclusão, é preciso compreender o lugar da exclusão, como e 

porque acontecem esses dois movimentos. Assim, o contexto de exclusão vivenciado 

pelos alunos PAEE, na escola regular, é reconhecido e descrito da seguinte maneira 

pelas professoras: 

 

Bela: [...] porque se o aluno está na sala de aula e ele nem escuta nem o nome 

dele na hora da chamada... se ele não é capaz nem de dizer... de se fazer 

presente através de uma chamada [...] então, ele não está no meio, não é só 

ele estar entre as crianças não... é pertencer aquele grupo...se não fizer este 

aluno pertencer ao grupo, ele não está incluído!!! Não tem como se pensar 

em inclusão com o menino sem pertencer aquele grupo (Entrevista, 2017). 

 

 

         Este contexto é retratado nas atividades cotidianas mais simples da SER, como o 

momento da chamada, conforme o depoimento de Bela, as quais negam o 

pertencimento; segregando esse aluno, negando-lhe o direito à participação da vida 

comum escolar, mesmo ele estando presente na instituição escolar.  

 

CENA 4 

 

           O AEE, lócus da SRM, campo da prática pedagógica de Bela e Linda, possui 

uma organização e estrutura diferenciada, indicando conceitos, características e 

diretrizes que parecem estar claras aos serviços voltados à Educação Especial. Assim, 

questionamos as docentes qual a sua concepção acerca do atendimento educacional 

especializado (AEE).      

 

Linda: O AEE, pra mim, é o atendimento educacional especializado, é o 

momento de estimulação de aprendizagem. No início, pra mim era só isso, eu 

achava que era só isso! Estimulou o aprendizado do aluno, pra ele ter bons 

resultados na sala de aula! Mas, ao longo desses 6 anos, eu percebo que não é 

só isso! Hoje eu percebo que a multifuncional, é um cantinho dos alunos, não 

só com limitações, que sejam as deficiências, físicas ou cognitivas, mas hoje 

o AEE se configura num cantinho que o aluno tem aberto para ser ouvido, 

onde o aluno se sente acolhido na escola, e eu tenho passado por situações 

aqui que, não é só o aluno com comprometimento cognitivo ou físico, que 

tem batido aqui na porta, pra dizer tia eu preciso conversar! Então assim, são 

muitos alunos que chegam aqui dizendo: - Tia você tem um tempo pra mim? 

[...]. Essa é a realidade da multifuncional, não tem como negar, não tem 
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como se falar de outra coisa, a maioria dos colegas que trabalha na 

multifuncional vive isso. Em alguns momentos ela foge, sim, da sua função!    

 

Bela: O AEE [...] que é um Atendimento Educacional Especializado e 

Personalizado! Acho que não é especializado, mas PERSONALIZADO! 

Nem sempre a mesma atividade você vai conseguir utilizar para vários 

alunos, é um atendimento que ele é específico a cada deficiência, eu não 

gosto muito de falar de deficiência, não! Mas a cada especificidade do aluno 

né! Ao que ele é, ao que ele tem. Eu trabalho pra ele, tudo é voltado para 

melhorar ou para ampliar a aprendizagem que ele tem, então, é um pra um, é 

o dedicado! Um atendimento especializado, separado de tudo para trabalhar 

com aquele aluno, focaaando nele! O que é que ele pode melhorar? pra onde 

ele pode avançar! (Entrevista, 2017- grifo nosso). 

 

 

           Linda compreende o objetivo da AEE como espaço para estimular a 

aprendizagem dos alunos PAEE (BRASIL, 2008), visto que a aprendizagem está,  

 

 
[...] ligada aos estímulos enviados ao cérebro humano e depende destes para 

ativar o raciocínio e a assimilação. O trabalho do professor estaria não na 

motivação do aluno, mas na sua estimulação ou incentivo. Apenas se 

estimularia o educando de tal forma que fizesse aumentar sua motivação 

pelos conteúdos trabalhados tanto em sala de aula como fora da mesma 

mediante a pesquisa (ZANATA, 2014, p.3). 

 

 

           Assim, a estimulação dos alunos que frequentam a SRM faz parte das suas 

atividades pedagógicas. Nesse contexto, revela, também, o destino que a SRM se tornou 

dentro da escola, e pela sua fala esta situação é vivida pela maior parte dos professores 

da SRM no município. Aos olhos da comunidade escolar é para ajuda emocional, um 

atendimento psicológico, aquele setor denominado de Serviço de Orientação 

Educacional (SOE) que ainda funciona em algumas escolas - um apoio afetivo para 

todos os alunos visto também como sala de reforço escolar. Tal depoimento indica que a 

escola, de uma maneira geral, parece não conhecer os objetivos da SRM e as atribuições 

do professor. 

           O que nos chama à atenção é que Linda parece concordar com esta configuração 

que a escola tem dado ao espaço e as finalidades da SRM, demonstrando ao mesmo 

tempo clareza (teórica) das finalidades do AEE e da SRM, mas na prática não consegue 

exprimir as especificidades deste atendimento (GALVÃO; MIRANDA, 2015), 

contribuindo para o reforço do olhar equivocado da comunidade escolar acerca da 

existência, função e importância  da Sala de Recursos Multifuncionais quando recebe os 

alunos que não são   público alvo da Educação Especial, para ouvi-los desabafar ou 
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como o espaço de acolhimento dos alunos com “problemas” , retratado na seguinte fala: 

“A SRM é um cantinho que o aluno tem aberto para ser ouvido, onde o aluno se sente 

acolhido na escola [...]” (Entrevista de Linda). 

         Bela demonstra o entendimento dos objetivos do AEE (BRASIL, 2008) 

destacando a compreensão que cada aluno PAEE tem sua especificidade individual e 

potencialidades, que precisa ser observada para promoção das aprendizagens por meio 

do atendimento na SRM (BRASIL, 2010), tendo em vista o desenvolvimento de um 

trabalho diferenciado com os alunos, considerando a deficiência de cada um. 

Identificamos nas suas colocações, atribuições como a organização de estratégias 

pedagógicas; o acompanhamento, a usabilidade e funcionalidade dos recursos 

tecnológicos, a definição das atividades e o cronograma no atendimento do aluno que 

caracterizam o perfil do professor atuante na SRM (BRASIL, 2010). 

            Conseguimos identificar o caráter contraditório acerca da finalidade do 

atendimento educacional especializado nos saberes e prática de Linda e Bela (DUBOC; 

RIBEIRO, 2015) quando demonstram o que é estabelecido na legislação acerca das 

especificidades e finalidades do AEE, mas enfatizam a distorção e incompreensão da 

comunidade escolar acerca destes serviços, quando dizem: 

 

A comunidade escolar não conhece e/ou reconhece a função do AEE, 

desinteresse dos professores da sala regular em compreender, conhecer e 

colaborar. A partir do relato da professora da SRM percebemos atitudes de 

exclusão e segregação, falas pejorativas (doidinho, doente...). Desânimo total 

da professora da SRM! (Linda, Diário de campo, 2017). 

 

 

Ao mesmo tempo em que concordamos que a orientação que os documentos 

legais (BRASIL, 2010) sugerem aos professores atuantes na SRM caracterizada nas 

suas atribuições, ultrapassam as paredes da sala, denotando que a estes cabem a 

responsabilidade da inclusão dos alunos PAEE na escola regular (GRAFFF; 

MEDEIROS, 2016), fortalecendo o desinteresse, o descomprometimento, o não 

envolvimento no processo de inclusão dos demais membros da comunidade escolar, 

principalmente professores da sala regular e coordenação pedagógica. Mas observamos, 

também, que a prática educativa do professor da SRM, sua concepção acerca do aluno 

PAEE e sua postura no campo de luta por uma escola inclusiva, também reforçam estas 

posturas e ações. 
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 4.2 EPISÓDIO 2 A organização do trabalho pedagógico 

 

         Nesta seção apresentaremos os dados que nos subsidiaram para a análise da 

organização do trabalho pedagógico, uma faceta complexa e multidimensional da 

prática pedagógica, pois é nesta que se efetiva o ensino. Tomando como pressuposto as 

categorias que a compõe (TARDIF; LESSARD, 2005), destacamos a que, em nossa 

compreensão, a partir dos dados produzidos, sobressaiu no atendimento na SRM, a 

saber: a organização didática e material da aprendizagem.      

          No entendimento da prática pedagógica como materialização do ensino, a 

intencionalidade é característica principal. Esta intencionalidade é conduzida por 

objetivos a serem alcançados por meio de estratégias, as quais precisam ser organizadas 

e planejadas (VEIGA, 2013) logo, não podemos iniciar esta unidade de análise que trata 

sobre a faceta da organização do trabalho pedagógico na SRM sem abordarmos o 

planejamento .  

        Compreendendo o planejamento como elemento primordial da prática educativa 

pois, ao mesmo tempo que é ferramenta de trabalho, é componente constitutivo de toda 

ação pedagógica delineando o seu princípio, meio e fim.  

 

O planejamento consiste em ações e procedimentos para a tomada de 

decisões a respeito de objetivos e atividades a ser realizadas em razão desses 

objetivos. É um processo de análise da realidade escolar em suas condições 

concretas [...] um plano de trabalho que indique os objetivos e os meios para 

sua execução, superando a improvisação e a falta de rumo (LIBÂNEO; 

OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p. 470). 

 

 

        No intuito de conhecer a organização do planejamento na prática pedagógica das 

professoras do AEE, perguntamos quais os critérios para o planejamento das atividades 

(perfil dos alunos, pedagógicos, afetivos) e obtivemos as seguintes respostas: 

 

Linda - Olhe, no início do ano quando eu peguei os alunos com deficiência, 

com limitações visíveis, na verdade todos nós somos deficientes, só que as 

limitações deles são visíveis, ai é taxado como deficiente, então falando do 

pedagógico do campo da escrita, a maioria estava no nível pré silábico, isso 

quer dizer que eles não identificavam letras, não liam, muito pouco uma 

leitura de imagem, então a partir daí, as atividades que serviriam para um 

serviria também para o outro, então assim não tive esse ano que selecionar 

atividade só para um aluno.  
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Bela – Primeiro, o perfil dos alunos, que a gente faz uma avaliação pra ver 

como está o desenvolvimento nas áreas que a gente analisa! A gente vai ver 

como está na escrita, na leitura, e do nível de escrita se houve algum avanço, 

(se for aluno da casa), se houve algum avanço na matemática, na parte de 

atenção, da memória. E aí a partir disso você vai trabalhando conforme as 

especificidades de cada aluno, o que precisa ser trabalhado. Então após a 

avaliação e o perfil do aluno, é que a gente faz o planejamento que é 

individualizado. Cada aluno tem um plano de trabalho, que é para de 3 em 3 

meses avaliar e mudar, só que você percebe que não muda! Você vai e volta 

para o início com os alunos! Mas é sempre feita a avaliação pra saber 

prosseguir de onde o aluno está. Então, adoto todos os critérios! Porque ás 

vezes eu preparo um material, o menino chega aqui nervoso, aí eu vou ter que 

sentar com ele, vou conversar, ou vou brincar. Vou perguntar de alguma 

outra coisa que não tem nada a ver com aquilo ali, para poder despi-lo 

daquele momento de raiva, ou de ansiedade que ele está! Então você precisa 

partir daí pra fazer o trabalho com ele, e ele se acalma. Você não tem como 

trabalhar tudo, mas a questão afetiva ela é primordial, por que se o menino 

vem com o afetivo abalado o emocional dele não tiver bem, ele não produz! 

(Entrevista, 2017). 

 

         Observamos no depoimento (ratificamos na observação da prática) de Linda o 

objetivo do planejamento das atividades voltadas para o processo de aquisição de escrita 

e leitura, a avaliação partindo do nível de escrita dos alunos para seleção e diferenciação 

das atividades entre eles. Sentimos falta da atenção a especificidades de cada aluno no 

planejamento destas atividades, para tentar responder as necessidades características de 

cada deficiência, avançando em suas limitações que requer também desenvolvimento de 

habilidades no domínio conceitual, social e prático (MILLAN; SPINAZOLA; 

ORLANDO 2015). 

         Na fala de Bela, percebemos também a preocupação com processo de aquisição 

e aprimoramento da leitura e escrita, mas não como centro do planejamento das 

atividades. Outros componentes como o perfil do aluno, que demonstra uma 

compreensão das necessidades específicas e individuais de cada um (REIS, 2015), as 

aprendizagens adquiridas (mesmo tendo que retornar ao início no processo de repetição) 

e o afetivo são critérios utilizados para a realização do seu planejamento (observamos 

que há coerência entre o depoimento e a prática pedagógica observada). 

           Ainda no intuito de compreender o processo de organização do trabalho 

pedagógico de Linda e Bela, perguntamos como foram aprendendo a organizar suas 

ações com os alunos na SRM;  

 
Linda - Na verdade, assim, primeiro passo a orientação da coordenação da 

sala de recurso, por meio das formações. Em 2011 quando eu entrei, nós 

tínhamos um grupo pequeno, só éramos 7 professoras da multifuncional, 

então, lá no CEPEI, nós tínhamos encontros frequentes, a coordenadora, nos 
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trazia com muita transparência, qual era o objetivo da sala de recurso, que era 

a estimulação da aprendizagem. Então eu fui aprendendo desta forma, com 

as formações. Nós temos os itens, o que é que eu devo trabalhar como aluno 

da multifuncional, que é a questão da atenção, déficit de atenção, no caso 

avançar com os alunos que não estão com boa atenção, a concentração, 

memória, a questão da linguagem verbal e não verbal, desenvolvimento da 

oralidade, e no campo da linguagem artística tem a questão lúdica né, o 

desenvolvimento, assim, da criatividade, sem falar do raciocínio logico e a 

questão logico matemática, ela também é um ponto, que entra o raciocínio 

lógico, com base nesses critérios citados as atividades eram elaboradas. Essas 

atividades não precisam ser escritas, eu aprendi com base nas formações, que 

o aluno já está na sala regular escrevendo, o instrumento lá é o papel, lápis e 

borracha e caneta. Então aqui na Multifuncional, a gente não tem a 

obrigatoriedade de trabalhar com caneta e papel, nem com conteúdo. Assim, 

aqui a gente tem que trabalhar mais a questão do concreto, por que o aluno 

precisa perceber que ele é capaz de utilizar este material dito regular, livro, 

caderno, ele é capaz. Então não trabalha conteúdo!  

 

Bela - Com a convivência e muita pesquisa do eu posso fazer melhor, eu faço 

um bom trabalho, sempre procuro fazer o melhor. Procuro sempre coisas 

novas, jogos novos, essa sala aqui é a única na rede que tem um tablet! Os 

jogos, eu jogo todos antes! Aí eu vejo o que é que serve e o que não serve. 

Fico pensando no que é que aquele jogo vai ajudar? Então, a partir de cada 

aluno, por que eu tenho o perfil mentalmente de cada um, quando eu penso 

em determinadas coisas, eu penso pra um determinado grupo de alunos ou 

para um aluno em específico. Tem coisas que eu penso para um aluno só! 

Então aquilo é pra ele, aquela atividade é voltada pra ele! Tem professor 

que faz atendimento com dois, três alunos, eu não gosto muito não! As 

atividades são organizadas conforme a necessidade de cada um, então 

conforme você vai aplicando a atividade, você vai percebendo que aquele ali, 

já conseguiu! Então você amplia, você vai aumentando o grau de dificuldade, 

que o próprio aluno percebe, mesmo ele sendo deficiente ele percebe! Ás 

vezes com atividades parecidas, mas que não é a mesma, com outro grau de 

outro nível! (Entrevista, 2017 – grifos nosso). 

 

 

         Nos depoimentos acima, um traço muito marcante em ambos, é a constituição 

dos saberes que direcionam a aprendizagem do e no fazer das professoras. Enquanto 

Linda traz a formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação 

como principal fonte de aprendizagem, apresentando um conhecimento técnico 

científico quando se refere aos “itens que se deve trabalhar na Multifuncional” (Linda, 

2017), Bela apresenta saberes compostos na sua prática, um movimento de pesquisa, 

experimentação, avaliação dos resultados nas atividades propostas e recursos utilizados, 

um saber construído na intimidade do seu trabalho, o saber-fazer e o saber-ser, 

caracterizando Bela como produtora de saber (TARDIF, 2007; CORTESÃO, 2012).  

Identificamos ainda no depoimento de Linda, o conhecimento para a prática que serve 

para organizá-la advindos das formações do conhecimento técnico. Em Bela 

reconhecemos as características do conhecimento na prática que vem das decisões, 
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ações e juízos do professor no cotidiano de sua docência, envolto nas incertezas, 

desafios e exigências de respostas da sala de aula, neste caso da SRM (MARCELO 

GARCIA, 2009). 

          Acerca do tempo dedicado ao planejamento e de que forma este acontecia, nos 

foi relatado pelas docentes que aconteciam dois encontros mensais com todas as 

professoras da Rede Municipal que atuavam nas SRM, organizados pela Assessoria de 

Educação Especial, para um planejamento geral, compartilhar as dificuldades e 

sugestões de atividades e para formação. Na escola as professoras deveriam participar 

dos planejamentos coletivos organizados por área de conhecimento, e realizar o plano 

de trabalho de atendimento individual para cada aluno. As professoras tinham as 

anotações de cada aluno no caderno. Quanto ao planejamento coletivo, seguem os 

depoimentos: 

 

Bela- Não adianta eu participar destes planejamentos, primeiro que são três 

áreas (Linguagem, Ciências da natureza). Se tiver que participar dos três, não 

faço meu trabalho e segundo, que ninguém pergunta nada sobre os alunos, 

fico falando sozinha como já aconteceu, total desinteresse dos professores, 

enfim, é uma perda de tempo, então não vou mais, só quando me chamam 

para tirar alguma dúvida sobre determinado aluno! (Diário de campo, 2017). 

 

Linda- Ah sim, existe! A escola aqui é pequena, mesmo quando não tem o 

meu pc (planejamento coletivo) que está acontecendo uma semana na quarta 

outra na quinta, em uma semana estou com o grupo das professoras de 

linguagem, na outra matemática. 

 

 

           Ficamos a refletir se a articulação com os professores da SER para um trabalho 

colaborativo como uma das funções do professor do AEE (BRASIL, 2010) estabelecido 

nos documentos oficiais, compete apenas a este profissional. Será que designar esta 

responsabilidade apenas (ratificado nos documentos oficiais e no cotidiano das 

instituições escolares campos desta pesquisa) aos docentes das SRM, ignorando a 

instituição escolar enquanto organismo social e cultural (LIBÂNEO; OLIVEIRA; 

TOSCHI, 2012) não tem contribuído para a manutenção da “normalidade” da instituição 

escolar (GALVÃO; MIRANDA, 2015) corroborando com exclusão? 

          Apresentaremos alguns cenários organizados em episódios, resultantes de 

39h30min das observações realizadas nas SRM, registradas em fichas de observação e 

no diário de campo da pesquisadora, considerando o início do atendimento; o 

desenvolvimento das ações e a sistematização, os quais foram elencados e agrupados 



90 
  

 
 

sob os critérios da não repetição de elementos constituintes na organização do trabalho 

pedagógico nos atendimentos observados, a saber: os conteúdos, as habilidades, os 

recursos e a mediação pedagógica. Sendo assim, optamos por apresentar três cenas da 

prática pedagógica de cada professora, com cada aluno. 

 

         Apresentaremos as cenas de cada protagonista organizadas em cada 

atendimento. 

 

 4.2.1 Protagonista Linda 

 

 Foram 18 horas e trinta minutos observando a prática pedagógica de Linda no 

atendimento aos alunos José e João, no turno matutino, nos anos iniciais do ensino 

fundamental. Cada observação teve um tempo variado entre 50 a 90 minutos. 

 

 - Aluno José  

 

  José tem 10 anos, está matriculado no 4º ano e seu diagnóstico é de deficiência 

intelectual moderada, apresentando também uma dificuldade na fala. Realizamos 12 

horas de observação das atividades desenvolvidas de Linda com José o qual demonstrou 

interesse na maior parte das atividades propostas, gostou de ficar na SRM e apresentou 

uma boa relação com Linda. 

 

CENA 1 

                                                                                                                                                 

Início do atendimento Desenvolvimento Sistematização 

- O aluno é enviado 

para a SRM pela 

professora da sala 

regular 

- O aluno pede a Linda 

que o ajude na 

realização da prova 

 

Neste dia estava acontecendo em 

toda escola a realização de provas. 

Linda orientou José na realização 

da prova de Ciências. O conteúdo 

era sobre seres vivos e 

alimentação. As questões 

propostas solicitavam ação de 

marcar, circular e pintar 

identificando e reconhecendo.  

- Leitura de cada enunciado, 

pausadamente por Linda. 

- Orientação ao aluno com 

perguntas relacionadas a vivência 

do aluno para ajudá-lo a 

lembrar/reconhecer o conteúdo.  

Fonte: Material produzido na pesquisa (2017/2018). 
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        Essa foi a primeira observação da prática pedagógica de Linda com o aluno José. 

Era semana de avaliação com provas, José chegou e lhe disse que a professora de 

Ciências o mandou à SRM para que Linda o ajudasse com a prova. Apesar de ser 

estabelecido nos documentos oficiais que o atendimento nas SRM deve acontecer no 

turno oposto ao turno de aula do aluno (BRASIL, 2010), nas escolas onde se realizou 

esta pesquisa, todos os alunos eram atendidos no mesmo turno de aula regular. Se o 

aluno está saindo da SER será que esta atitude é inclusiva? Foi à única vez, durante o 

período da pesquisa que a professora não foi buscar o aluno na sala de aula regular, a 

qual identificamos como uma ação de rotina. Linda mostrou a estrutura da prova e 

perguntou o que era a parte de cima, o aluno identificou como cabeçário e foi 

escrevendo a data e o seu nome, sempre fazendo a leitura silabada e José ia repetindo. 

Antes de iniciar a resolução da prova, Linda esclarece a José que já tinha dado a “dica 

do nome e do cabeçário” (Diário de campo, 2017), mas que agora não poderia mais 

ajudá-lo, que ela só ia ler o enunciado para ele fazer sozinho. 

        Linda foi repetindo o nome das figuras de animais com o aluno por causa da 

dificuldade na fala, foi perguntando o nome das cores, qual o nome do bicho que iria 

pintar. Todo o tempo elogiou em seus acertos e o motivou nos momentos de dúvidas, 

trazendo exemplos do cotidiano para ajudá-lo a relacionar a figura ao animal. No meio 

da realização da prova José deixa a atividade, e disse:  

 

José - Você me dá o que eu preciso! 

Linda - Eu te dou o que você precisa? E o que você precisa? 

José - Aprender a ler e escrever!  

(Linda olha para a pesquisadora, visivelmente emocionada e diz:) 

Linda - Como eu te disse antes, a SRM é um trabalho humano, esquece a estrutura! Têm 

alunos que tem DI, mas, que não têm interesse em aprender, como um aluno que tenho à 

tarde, não tem nenhum interesse! José tem interesse, tem vontade! Ele mesmo se inclui nas 

atividades, quer fazer tudo, quer participar de tudo! (Diário de campo, 2017). 

 

 

             A prova é finalizada com uma questão que pede para pintar a figura que 

represente o paladar. José olha para a figura do gelo e diz que não precisa pintar, pois já 

estava da cor do gelo (branco da folha).  Linda diz com admiração que é verdade, que o 

aluno tem razão. E então, escreve uma observação para a professora de Ciências: “O 

aluno acertou o que o enunciado pediu, e não pintou a figura do gelo, pois disse que já 

está da cor dele, branco. O aluno tem razão!” (Diário de campo, 2017). 
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           Este atendimento foi o único durante o período da pesquisa que visualizamos 

algum tipo de relação e/ou comunicação (pedagógica) entre a professora da SRM e a 

professora da SER. Mesmo não se caracterizando como um trabalho colaborativo 

(BRASIL, 2010; BAHIA, 2017), que é o desejado no atendimento educacional 

especializado, pois ficou clara a não participação de Linda na elaboração da prova para 

José observando suas especificidades.  

           Apesar disto, vimos como relevante a realização da avaliação na SRM, pois 

possibilitou ao aluno um tempo diferenciado, atendendo a necessidade de compreensão 

e resolução das questões e as intervenções na leitura dos enunciados de forma silabada 

(segundo Linda, José está no estágio pré-silábico27) realizadas pela professora. A leitura 

pausada e silabada dos enunciados, a relação dos conteúdos com o cotidiano do aluno 

para levá-lo à compreensão e os elogios, que neste contexto, se caracteriza como reforço 

positivo motivador de aprendizagem em uma configuração behaviorista, trazendo à 

prática pedagógica características da racionalidade técnica numa concepção 

instrumental, utilitarista e aplicacionista (COUTO, 2011), foram elementos de mediação 

de aprendizagem que identificamos na prática pedagógica de Linda, nesta cena.  

CENA 2 

Início do atendimento Desenvolvimento Sistematização 

- Busca o aluno na sala 

regular 

- Cumprimenta José, 

pergunta como esta, 

como passou a noite. 

-Pergunta qual a data 

do dia, pega um 

calendário para que 

identifique o dia, mês e 

ano. 

A atividade proposta é com jogo 

de dominó com figuras e sílabas. 

Explica a regra do jogo de 

dominó, com uma fala marcante, 

mais pausada, repete duas vezes. 

Vai encaminhando o jogo com 

intervenções diretas e correções 

quando não acerta. José 

demonstra dificuldade de 

compreensão na sequência do 

jogo. 

 

- Jogo utilizando dominó 

figura/sílaba, 

- Associação de palavras,  

- Letra inicial e final das palavras. 

- Trabalhou a atenção e 

concentração do aluno 

Com a atividade José conseguiu 

fazer associação de figura e sílaba. 

 Fonte: Material produzido na pesquisa (2017/2018). 

                                                           
27 Hipótese de escrita segundo a Psicogênese da língua escrita de Emília Ferreiro e Ana Teberosky 

(FERREIRO; TEBEROSKY, 1999). O nível pré-silábico tem as seguintes características: o aluno ainda 

não compreende que a escrita representa os sons da fala; Inicialmente, faz uso de rabiscos, bolinhas e 

garatujas para representar as palavras; Quando compreende que as palavras são registradas por meio de 

letras, faz uso das mesmas para escrever, mas não estabelece nenhuma relação entre as partes orais e a 

escrita; Considera que, para que uma palavra seja lida, é preciso ter, no mínimo, três letras; Acredita que 

no interior de uma palavra as letras precisam variar, pois já descobriu que a ordem e quantidade de letras 

é variada na escrita de palavras; Se solicitado que leia a palavra registrada, a criança não se preocupará 

em fazer relação entre as partes orais e as partes escritas (apontando para letras ou grupos de letras 

específicos, por exemplo) (PEREIRA, 2017, p. 59). 
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          No início do atendimento, Linda comentou que “a vida é uma luta todos os dias” 

(Diário de campo, 2017), José diz que não entendeu porque a professora “está lutando e 

com quem” (Diário de campo, 2017). Linda explicou que está falando dos afazeres de 

todos os dias e começou a explicar o seu cotidiano para José, numa ordem lógica e 

temporal dos acontecimentos (acordar, tomar banho, tomar café, vir para escola...), 

então pede a José que lhe conte, nesta mesma ordem, a “luta” dele de todo dia. Na 

conversa informal que surgiu quando o aluno questionou a “luta” da professora, 

algumas habilidades e conteúdos (unidades de tempo, sequência lógica...) foram 

trabalhados, ainda que não estivesse no planejamento das atividades do dia. 

         Após esta conversa disponibilizou o dominó explicando pausadamente as regras 

do jogo, dizendo que jogaria com ele. José demonstrou dificuldade para concentrar-se 

na atividade, e Linda foi direcionando as respostas e realizando correções mais 

contundentes. Após conhecer a imagem de cada figura reconhecida e falar seu nome, 

Linda fez um exercício de oralização e repetição das sílabas com José (GATO – GA, 

GO, GU/ TA, TE,TI,TO,TU). Em uma das pedras do dominó apareceu a figura de um 

livro, ela fez o mesmo exercício com a primeira sílaba. A segunda era desconhecida 

para o aluno. Explicou a José que apesar de ainda não terem trabalhado ela explicaria a 

“família da sílaba vro” (Diário de campo, 2017), uma sílaba considerada complexa pela 

composição de consoante-consoante-vogal.  

          Observamos que na hora da dificuldade de reconhecimento das letras por José, 

Linda não recorreu ao alfabeto exposto, na parede da sala, para ajudá-lo na identificação 

de cada letra. Quando Linda realizava as correções de algumas letras que José trocava, 

como, por exemplo, a letra S pela letra Z na palavra CASA, corrigia e dava explicações 

de ortografia e gramática. Neste e em outros atendimentos realizados durante a 

pesquisa, ficou claro que as atividades tinham como objetivo a alfabetização, muitas 

vezes de forma descontextualizada, com a metodologia da silabação, o que nos reporta 

ao perfil do professor alfabetizador que Linda se identificou, organizando seu trabalho 

com base nos métodos de alfabetização, parece que acredita ser o ideal para trabalhar na 

SRM (Entrevista, 2017).  
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CENA 3 

Início do 

atendimento 

Desenvolvimento Sistematização 

- Busca o aluno 

na sala regular 

- Cumprimenta e 

faz oração do 

Pai Nosso 

A atividade proposta foi realizada no 

computador para formar palavras contando o 

número de letras. A atividade não 

apresentava figuras apenas palavras. Era 

escolhida dentro de um campo semântico 

(alimentos, brinquedos, animais) e José ia 

clicando nas letras até formar as palavras, 

tendo quatro chances para acerto. 

A atividade é direcionada todo o tempo por 

Linda, que vai dando as respostas, fazendo 

correções ortográficas e explicações 

gramaticais. José demonstra confusão na 

associação entre o campo semântico e a 

palavra proposta e dependência da ajuda da 

professora. 

Finaliza com uma atividade de pintura livre 

no computador. 

Jogo utilizando recurso 

tecnológico, 

- Associação de palavras aos 

grupos as quais pertence,  

- Leitura das letras e sílabas. 

-Trabalhou a atenção do aluno 

Com a atividade José não 

conseguiu fazer associação de 

palavras conforme o campo 

semântico, demonstrando a 

complexidade da atividade 

proposta. 

Fonte: Material produzido na pesquisa (2017/2018). 

 

   A atividade inicial deste dia foi realizada no computador, para o reconhecimento 

das letras do alfabeto. O jogo tinha por objetivo montar a palavra sem nenhuma figura, a 

professora indicava o grupo ao qual pertencia (alimentos, animais, roupas) e José ia 

tentando adivinhar a palavra, contando o número de letras, conforme exemplo abaixo: 

                                                   Palavra SALSICHA 

           

 

 

         Logo no início, a professora deu a dica: “o que as tias da cozinha colocam no 

macarrão?” (Diário de campo, 2017) e José respondeu imediatamente: “Salsicha!” Em 

seguida José foi escolhendo as letras e arrumando nos quadros, trocando a letra L pela 

letra U e colocando a letra X. Linda fez a intervenção apagando as letras erradas e 

explicando: “Olha, aí é que entra a ortografia, este U que você colocou na verdade é a 

letra L com som de U, entendeu? E esse X né, também é só o som de XA, mas escreve 

duas letras C e H, sua outra professora de português vai te explicar depois!” (Diário de 

campo, 2017).  

         Apareceu no jogo outra palavra com 10 letras (CHOCOLATES), José disse que 

era muito grande. Linda o incentivou a realizar a atividade, mas diante do desânimo do 

aluno, propôs outra atividade ainda no computador. Chamou-nos a atenção a 
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complexidade da atividade para o aluno, sem nenhuma figura que ele pudesse fazer a 

relação, com palavras complexas em relação à ortografia e número de sílabas, 

demonstrando uma incoerência com o nível silábico que Linda classifica como pré-

silábico, com a dificuldade de domínio conceitual de concentração e memória que este 

apresenta, característico da DI (MILLAN; SPINAZOLA; ORLANDO, 2015). Tal 

situação demonstrou uma escolha aleatória de atividade ou desconhecimento da 

proposta da atividade do jogo. Linda propôs outra atividade, ainda no computador, de 

montagem de um quebra-cabeça, e disse à pesquisadora: “Pra você ver como ele tem 

uma ótima coordenação motora, percepção e discriminação visual!” (Diário de campo, 

2017). 

         José montou todo o quebra cabeça, que tinha um nível médio de dificuldade, 

demonstrando ter vivência com este tipo de jogo, e depois realizou um jogo dos sete 

erros, com sua ajuda. Ao finalizar o jogo, Linda justificou que voltaria à atividade 

anterior: “Vou retomar a atividade de alfabetização, pois em atenção e discriminação 

visual ele está bom! Agora é trabalhar na questão da memória, memorização das letras e 

sílabas” (Diário de campo, 2017). A professora retomou a atividade de adivinhar as 

palavras (sem figuras) no computador, agora com o grupo de animais e nomes menores, 

com duas sílabas e José demonstrou a mesma dificuldade e desânimo diante da 

atividade. 

         Na tentativa de compreender a ação educativa implementada na prática 

pedagógica de Linda neste atendimento, em que várias atividades foram realizadas 

utilizando o recurso tecnológico, identificamos um agir tradicional (TARDIF, 2007) o 

qual está de acordo com modelo de comportamento preestabelecido por uma tradição, 

está especificamente ligada a cultura letrada/alfabetização, vinculada as questões 

gramaticais e ortográficas, que se sobrepôs enquanto grau de importância para a 

docente, maior que o desenvolvimento dos processos mentais superiores, que são 

exigências dos saberes específicos para o profissional e direcionamento para o trabalho 

no AEE (BRASIL, 2008). Também identificamos o agir expressivo (TARDIF, 2007), 

em que a prática expressa também às vivências do professor caracterizando a educação 

como uma atividade de expressão de si mesmo, pois demonstrou a auto definição de 

Linda acerca do seu perfil como “professora alfabetizadora, pois o menino tem que ler e 

escrever, nem que seja seu nome” (Entrevista, 2017), o que indicou uma concepção de 
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prática pedagógica fundamentada na epistemologia positivista (racionalidade técnica) 

(COUTO, 2011). 

 - Aluno João 

          Foram 6 horas e trinta minutos observando a prática de Linda atendendo João. O 

tempo destes atendimentos sempre ultrapassavam os 50 a 80 minutos, pois segundo 

Linda era preciso “aproveitar” a presença de João, já que sua frequência era baixa. João 

tem 11 anos, está cursando o 5º ano, o seu diagnóstico é de baixa visão. Linda realizou 

os testes de acuidade visual (recebeu formação de acuidade visual para identificação), 

mas não tinha sido diagnosticado oficialmente com um laudo médico. Cabe ressaltar 

que apesar da Nota Técnica 04/2014 MEC/SECADI/DPEE deixar claro que a 

apresentação do laudo médico não é imprescindível para o AEE dos alunos, já que o 

atendimento é pedagógico e não clínico,  este é um dos critérios para o encaminhamento 

do aluno PAEE para a SRM, determinado pela Secretaria de Educação do Município. 

No período da pesquisa o aluno estava sendo encaminhado ao oftalmologista que a 

professora e a diretora da escola conseguiram para a realização dos exames. 

CENA 4 

Início do 

atendimento 

Desenvolvimento Sistematização 

- Busca o aluno 

na sala regular 

- Cumprimenta 

João, questiona-o 

porque tem 

faltado a escola.  

A atividade proposta é com o alfabeto 

móvel de madeira com letras grandes 

(letra de imprensa e cursiva). 

Linda vai escrevendo na lousa com letra 

de imprensa algumas palavras e pede que 

João arrume com o alfabeto na mesa, 

fazendo a leitura das letras e das sílabas. 

Depois solicita que organize o alfabeto 

na ordem, tomando como exemplo que 

se encontra na parede da sala, pedindo ao 

aluno que leia primeiro em voz alta. 

Depois que o aluno organiza o alfabeto, a 

professora pede que ele separe as vogais 

e depois que forme o seu nome 

completo. 

O atendimento é finalizado com uma 

atividade impressa, solicitando a 

identificação de fisionomias de várias de 

meninas e meninos. A professora 

apontava para a “carinha” e lhe 

perguntava o que parecia, se estava triste, 

alegre, com dor, dormindo etc., 

intervindo diretamente nas respostas. 

O aluno demonstrou dispersão nesta 

atividade, parecia não compreender a 

mesma. 

- Alfabeto móvel de madeira, 

- Reconhecimento das letras 

do alfabeto 

- Arrumação na ordem e 

comparação das letras do 

alfabeto 

- Identificação da letra e sílaba 

inicial dos nomes 

- Identificação e escrita do 

nome próprio 

- Identificação e comparação 

de sentimentos através de 

fisionomias 

- Trabalhou a atenção, 

concentração, comparação, 

ordenação e identificação 

 

   Fonte: Material produzido na pesquisa (2017/2018). 
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         Este foi o primeiro atendimento observado. Linda iniciou perguntando ao aluno 

como foi a consulta no oftalmologista e João respondeu que talvez usasse óculos e faria 

operação das vistas. Após este diálogo com o aluno, Linda direcionou-se à pesquisadora 

e falou: “Tive avanço nenhum com João, por que não enxerga e porque falta muito!” 

(Diário de campo, 2017). Ficamos a refletir sobre esta afirmação de Linda, repercutindo 

como uma equação resolvida: não enxerga = não avança. Uma fala carregada de 

conceitos do senso comum, neutralizando a condição João na escola e na sociedade.  

 No material encaminhado à escola, para SRM, consta uma lupa eletrônica, para a 

sala tipo I e II (Quadro 1). Entretanto a Escola Alegria não a recebeu, mas faz 

atendimento a alunos com baixa visão (Deficiência visual). Outro ponto, é que as 

atividades não foram elaboradas com o aumento da fonte (nas letras e nos números) 

para ajudar no desenvolvimento de João.  

         Linda propôs a primeira atividade utilizando um alfabeto móvel de madeira com 

letras de imprensa grandes, dispôs o material sobre a mesa e pediu que ele arrumasse as 

letras em ordem alfabética. O aluno demonstrou confusão na identificação das letras e a 

professora foi ajudando-o na atividade. Depois Linda solicitou que João fizesse a leitura 

do alfabeto que estava na parede da sala, escrito em letra cursiva e com a letra de 

tamanho considerado normal parecia não atender sua necessidade. O aluno tentou fazer 

a leitura, demonstrando dificuldade para enxergar, possivelmente por causa da distância 

que se encontrava, apertando e esfregando os olhos, conseguiu ainda identificar algumas 

letras. Na segunda atividade de identificação das fisionomias, podemos verificar que o 

desenho das “carinhas” estava em um tamanho pequeno, e muito próximos, e que 

causou confusão e dificuldade na identificação por parte de João, possivelmente uma 

lupa manual teria ajudado o aluno na realização desta atividade.  

 A todo o momento Linda justificava que o aluno não identificava as letras e não 

conseguia realizar as atividades propostas por conta do problema da visão. 

Questionamos se na SRM tinha os recursos destinados às salas tipo I e II, específicos 

para o trabalho com alunos deficientes visuais como “01 Dominó tátil, 01 Alfabeto 

Braille, 01 Kit de lupas manuais, 01 Plano inclinado – suporte para leitura, 01 Jogo de 

Memória tátil, 01 régua de aumento para leitura, 01 monóculo” (BRASIL, 2010, p. 11-

12) e a professora nos informou que não tinha recebido estes recursos. Não registramos 

nenhuma solicitação deste material para atender a este aluno. Eis aí uma lacuna da 
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política pública, visto que temos alunos com distintas deficiências, que possuem 

características diferentes, mas na escola é um mesmo professor para trabalhar com 

todos.  

          Identificamos na prática pedagógica de Linda com João um esforço de 

normalização (ARANHA, 2001; MENDES, 2006) no atendimento, caracterizados pelas 

atividades propostas e recursos utilizados. Consideramos um esforço, pois a fala 

recorrente de Linda denotava o reconhecimento das necessidades específicas de João, 

como a consulta no oftalmologista, talvez o uso de óculos, enfim, um direcionamento de 

uma solução no auxílio à baixa visão do aluno. No entanto, este era atendido sem 

nenhum dos recursos que deveriam ter na SRM tipo I e II, voltado para a deficiência 

visual (DV) como as lupas, régua de aumento para leitura e monóculo (BRASIL, 2010), 

atividades propostas sem a utilização das normas de acessibilidade gráfica, sem 

adaptações para a baixa visão (SILVA, 2014). A maneira como as atividades eram 

realizadas com João, nos aspectos didáticos e seus resultados, nem sempre contribuía 

com o desenvolvimento de suas habilidades (Quadro 2). 

        Essa cena nos remeteu a refletir acerca da não neutralidade da prática 

pedagógica, que traduziu uma concepção de prática educativa que, neste contexto, 

parece estar associada a técnica e valores com ações conduzidas por “normas e 

interesses que visam a conformidade a uma ordem de valores ou à realização de uma 

ordem de interesses” (TARDIF, 2007, p. 163), a saber, a ordem da normalidade, assim 

reforçando o conceito da integração na prática pedagógica, em que o aluno é o objeto de 

mudança e adequação. 

CENA 5 

Início do 

atendimento 

Desenvolvimento Sistematização 

-Busca o aluno 

na sala regular 

 

A atividade proposta é a leitura e formação 

de sílabas e palavras com o jogo de dominó 

(sílabas e gravuras) 

Linda explica as regras do jogo a João e 

começa a jogar o dominó que traz como 

tema animais. 

A cada jogada fez a leitura das sílabas 

iniciais fazendo a correspondência com o 

nome dos animais, intervindo e direcionando 

quando percebe a dificuldade do aluno. 

Ao término do jogo, solicita que João 

escreva numa folha os nomes dos animais 

que fazem parte do dominó. 

João demonstra dificuldade no 

- Identificação e comparação 

das sílabas iniciais 

-Identificação dos nomes dos 

animais.  

- Escrita e leitura das palavras 

formadas 

-Trabalhou identificação, 

comparação, respeitar as 

regras de um jogo, escrita e 

leitura de palavras.  
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reconhecimento das letras e sílabas e escreve 

os nomes dos animais mesclando letra 

cursiva e de imprensa. 

    Fonte: Material produzido na pesquisa (2017/2018). 

        Neste atendimento as atividades propostas tinham o objetivo de trabalhar sílabas 

iniciais de palavras, relacionadas às figuras, com um jogo de dominó. As letras do 

dominó são de imprensa, sem ampliação da fonte. Linda fez as intervenções diretas ao 

longo da atividade com correções e leitura soletrada das sílabas, as vezes recorrendo ao 

alfabeto fixado na parede da sala (letra cursiva, sem ampliação) para facilitar a 

identificação por parte do aluno. Na realização da segunda parte da atividade, que foi a 

escrita do nome dos animais na folha, mais uma vez nos chama à atenção a utilização de 

materiais não adaptados, para a necessidade do aluno. A folha é comum, com pautas 

pequenas, o lápis também, sem pontas mais grossas.  

        Chamou-nos à atenção a organização do trabalho pedagógico de Linda com 

João, pois aquele espaço deveria ser o local para oferecer os recursos multifuncionais 

para auxiliá-lo no seu processo de aprendizagem, atendendo as especificidades da baixa 

visão.  

         Ter um aluno com DV numa SRM não acontece com tanta frequência na Rede 

Municipal de Educação, então poderíamos atribuir a organização do trabalho 

pedagógico para este aluno, principalmente na proposição dos recursos utilizados na 

realização das atividades com João, a falta de formação específica para esta deficiência 

visual, a qual se diferencia da cegueira e tem ações e orientações específicas para o 

professor (SILVA, 2014). No entanto, Linda nos informou que realizou um curso sobre 

baixa visão oferecido por uma instituição privada aos professores que trabalhavam com 

a Educação Especial Inclusiva, o qual lhe possibilitou identificar a baixa visão de João, 

com o teste de acuidade visual realizado pela docente.  

  Identificamos, na prática pedagógica de Linda, elementos de uma práxis 

reiterativa ou imitadora (VÁZQUEZ, 1977), pois os recursos e as atividades propostas 

não se diferem da sua prática com o outro aluno, tendo como observância a NEE de 

cada aluno atendido na SRM e nem da prática pedagógica encontrada na sala regular, 

denotando uma repetição, o seguimento do modelo da alfabetização. Era o 

desenvolvimento das mesmas atividades com todos os alunos independente do tipo de 

deficiência e grau de comprometimento. 
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           Linda explicou que a dificuldade de aprendizagem do aluno é por causa do seu 

“déficit visual”, e nos relatou: “Algumas professoras da sala regular dizem que ele deve 

ter algum problema, tipo mental, mas não tem não, é só a visão” (Diário de campo, 

2017). Nesta fala e na sua expressão facial, ficou explícito o tratamento pejorativo e 

excludente que é destinado a este aluno na sala regular e a ausência do diálogo, da 

comunicação pedagógica entre a professora da SRM e da SER, reforçando a 

invisibilidade deste aluno na instituição escolar. Tal situação indica que ainda não há 

uma proposta inclusiva na escola o que pode concorrer para a evasão do aluno. 

CENA 6 

Fonte: Material produzido na pesquisa (2017/2018). 

       Neste atendimento, destacamos a utilização do recurso tecnológico por Linda. A 

primeira atividade realizada no computador foi um jogo da memória com sete erro com 

temática natalina. As cenas eram ricas em detalhes, em cores preta e branca. João 

realizou a atividade, que exigia várias ações, com a orientação direta de Linda, depois 

coloriu as imagens. Apesar de demonstrar interesse em realizar a atividade no 

computador, percebemos o incômodo de João com a claridade do monitor e Linda não 

conseguiu criar nenhuma alternativa para que ele pudesse realizar a atividade.  

       Observamos que, antes da realização da atividade, não foi feita por Linda 

nenhuma contextualização acerca do tema (natalino), ou um diálogo introdutório como 

uma ação que contribuiria para o desenvolvimento dos processos mentais superiores em 

relação à organização das características do momento, espaço e tempo presente 

Início do 

atendimento 

Desenvolvimento Sistematização 

-Busca o aluno na sala 

regular 

- Cumprimenta João e 

perguntou se o pai 

tinha levado à 

consulta com o 

oftalmologista 

- Ligou para o pai do 

aluno para maiores 

informações sobre a 

consulta (que a 

professora conseguiu) 

e os exames 

 

A atividade realizada foi com o jogo da 

memória, com os sete erros no 

computador, a imagem tinha temática 

natalina e muitas informações. Linda 

pediu que descrevesse o que via e quando 

faltava algum elemento, Linda falava e 

direcionava a resolução de toda atividade. 

 João demonstrou dificuldade em achar os 

erros que geralmente estavam em detalhes 

e parecia incomodado com a claridade da 

tela. Finalizou a atividade com a pintura 

livre da imagem. 

Para finalizar o atendimento Linda 

disponibilizou o alfabeto móvel de 

madeira e pediu que ele formasse palavras 

do que tinha na imagem do jogo. 

A atividade foi realizada com a ajuda 

direta de Linda, nomeando as figuras e 

ajudando no reconhecimento das letras. 

- Jogo da memória, 

comparação de imagens, 

identificação de detalhes, 

igual e diferente. 

- Escrita e leitura das 

palavras da imagem do 

jogo 

-Trabalhou atenção, 

concentração, 

identificação. 
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(VYGOTSKY, 2010; OLIVIERA, 2010), bem como não houve questionamentos por 

parte do aluno. 

        A atividade seguinte objetivou a formação no alfabeto móvel, dos nomes dos 

objetos vistos nos jogos e o reconhecimento e leitura das letras e sílabas, atividade 

voltada para o processo de alfabetização. 

 

 4.2.2 Protagonista Bela 

 

         Foram 21h e 10 minutos observando a prática pedagógica de Bela no 

atendimento das alunas Maria e Flor, no turno vespertino, nos anos finais do ensino 

fundamental. Cada observação teve um tempo variado entre 50 a 90 minutos. 

 

 - Aluna Maria 

        Maria tinha 13 anos, encontrava-se no 7º ano e seu diagnóstico era deficiência 

intelectual moderada. A aluna demonstrou interesse em todas as atividades e, no período 

da pesquisa eram visíveis o avanço e o desenvolvimento de suas aprendizagens. Era 

assídua e gostava de frequentar à SRM, apresentando uma boa relação com Bela. 

CENA 1 

Início do atendimento Desenvolvimento Sistematização 

- Vai buscar a aluna na 

sala regular 

- Mostra a aluna o 

alfabeto móvel 

disposto em cima da 

mesa 

 

 

 

A atividade proposta é a identificação 

da letra inicial das figuras 

apresentadas. Bela fez a leitura das 

palavras dando ênfase às sílabas 

complexas, para que Maria 

identificasse que a escrita não correta 

sem apontar ou corrigir diretamente. 

Na segunda atividade realizada, Bela 

entregou uma cartela com vários 

animais, para que Maria escolhesse 1 

e escrevesse o nome no caderno. A 

aluna escolheu um animal e escreveu 

uma frase completa. 

Todo tempo Bela elogiou a aluna 

pelos acertos, motivando-a. 

Maria demonstra interesse, 

curiosidade e agilidade no 

desenvolvimento das atividades. 

-Identificação das letras 

iniciais das palavras 

-Leitura e escrita de palavras e 

frases 

-Identificação da pontuação 

(final de frase, ponto final). 

- Demonstração de 

conhecimentos prévios 

(construídos na SRM). 

-Trabalhou atenção, 

concentração, identificação, 

produção. 

Fonte: Material produzido na pesquisa (2017/2018). 

        Este foi o primeiro atendimento observado de Bela com a aluna Maria. A 

primeira coisa que nos chamou a atenção foi a organização e arrumação da SRM. Todos 

os jogos e recursos estavam arrumados em prateleiras (visível), tinha uma televisão de 
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plasma de dezoito polegadas, aparelho de som e um tablete em cima da mesa de 

atendimento. Nas paredes da sala tinham confeccionado com letras grandes, alfabetos 

maiúsculo e minúsculo, com letras cursiva e de imprensa, numeração de 1 a 9 com 

figuras representando as quantidades. 

        Na primeira atividade Maria apresentou agilidade na identificação das figuras e 

as que a aluna não conseguiu identificar, Bela foi trazendo exemplos do cotidiano até 

conseguir chegar à palavra correta para aumentar o seu vocabulário com a referida letra 

inicial, como mostra o diálogo abaixo: 

 

Bela - Lugar da casa onde a mãe faz comida com a letra C? 

Maria - Cozinha! 

Bela - O que você come na salada com a letra T? 

Maria - Tomate! (Diário de campo, 2017) 

 

         Bela comentou com a pesquisadora que as duas alunas que participariam da 

pesquisa tinham o mesmo diagnóstico, e que ela iria fazer algumas vezes a mesma 

atividade, “para demonstrar a diferença cognitiva de aprendizagem das duas alunas” 

(Diário de campo, 2017). A prática de Bela referente às proposições das atividades, 

utilização dos recursos tecnológicos e estratégias na condução do processo de ensino, 

corroboraram com sua fala e com a sua concepção de AEE, que para Bela “é um 

atendimento personalizado, pois tem que atender as necessidades específicas de cada 

aluno” (Entrevista, 2017). Demonstrou, também, a compreensão dos vários níveis da 

deficiência intelectual, mas que mesmo os alunos no mesmo nível, têm suas 

especificidades, suas diferenças (MILLAN; SPINAZOLA; ORLANDO, 2015; REIS, 

2015). 

          Na segunda atividade Bela entregou a Maria um caderno, um lápis, fichas com 

várias figuras e perguntou: 

Bela - O que tem nas fichas? 

Maria- Figuras de vários animais. 

Bela- Escolha uma figura e escreva o nome com letra cursiva! (Diário de 

campo, 2017). 

 

         Maria escolheu uma figura e escreveu uma frase, a professora voltou-se à 

pesquisadora, (visivelmente emocionada), e falou: “Veja que eu pedi o nome, uma 

palavra, ela escreveu uma frase!” (Diário de campo, 2017), virou-se para a aluna e 

disse: 
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 Bela- Continue escrevendo e lembre-se o que tem no final da frase.   

 Maria - Tem o ponto final! 

 Bela - Isso, muito bom!  (Diário de campo, 2017).  

 

         A prática pedagógica de Bela, nesta cena, remeteu as características do trabalho 

do professor do AEE, com os alunos com DI, abordadas nos documentos legais, que 

enfatiza que o professor deve conhecer as peculiaridades cognitivas do seu aluno, 

colaborando para sua autonomia no processo de aprendizagem, propondo “atividades 

que contribuam para a aprendizagem de conceitos, além de propor situações vivenciais 

que possibilitem esse aluno organizar o seu pensamento” (BRASIL, 2010, p. 08). 

          Dando continuidade a atividade, aproveitando o entusiasmo de Maria, Bela 

pediu que ela escolhesse mais três figuras e formulasse frases. Maria formulou as frases 

em voz alta e escreveu. Bela foi fazendo as correções ortográficas (letra minúscula no 

meio da frase) que constituisse como “componente linguageiro”28 (DOLZ; GAGNON; 

DECÂNDIO, 2010) das dimensões da escrita. Em seguida, pediu a aluna que lesse uma 

palavra e perguntou se estava correta. Maria identificou que não e fez a reescrita com 

sua ajuda, soletrando as palavras pausadamente, sempre com elogios a cada acerto, o 

que indicou uma prática com a marca do reforço positivo behaviorista e a preocupação 

ortográfica. 

CENA 2 

Início do 

atendimento 

Desenvolvimento Sistematização 

- Vai buscar a aluna 

na sala regular 

- Apresenta um 

alfabeto de Lego, 

organizado sobre a 

mesa  

A atividade proposta com o alfabeto de 

Lego inicia pela formação de palavras, a 

partir de uma imagem apresentada por 

Bela. Maria vai falando os nomes dos 

objetos que aparecem na imagem e 

montando com o alfabeto em cima da 

mesa, depois escreveu no caderno as 

palavras montadas, seguindo a orientação 

de Bela. 

Bela senta junto a Maria e vai fazendo a 

correção da escrita das palavras. Pede 

que Maria fale em voz alta, pergunta o 

que falta (letras, acento, sílabas), e a 

aluna vai realizando a correção da 

palavra na fala e na escrita, identificando 

o que errou.  

Bela pergunta quantas sílabas tem cada 

palavra, relembrando com Maria a 

classificação das palavras por número de 

- Identificando nome dos 

objetos 

- Montagem, leitura e escrita 

das palavras. 

- Correção da escrita das 

palavras e frases 

- Classificação das palavras 

por número de sílabas 

-Produção de frases, 

acentuação. 

-Nomes próprios e comuns 

-Trabalhou atenção, 

concentração, identificação, 

autonomia, autocorreção. 

                                                           
28 “Enquanto fenômeno linguageiro (de linguagem) a escrita pede ser considerada do ponto de vista[...] 

sintático, lexical e ortográfico” (DOLZ; GAGNON; DECÂNDIO, 2010, p. 23 - grifo nosso). 
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sílabas. Maria vai respondendo com 

êxito, e demonstra ganhar mais 

segurança a cada resposta certa dada e 

aos seus elogios. 

Logo após esta atividade Bela apresenta 

algumas fichas com nomes próprios e 

pede que Maria formule frases utilizando 

as palavras escritas e os nomes que 

aparecem nas fichas. Faz uma revisão 

com Maria sobre nomes comuns e 

próprios e sua escrita com letra 

maiúscula.  

Maria finaliza esta atividade lendo as 

frases construídas para a professora, e as 

duas juntas fazem a correção da escrita. 

Fonte: Material produzido na pesquisa (2017/2018). 

 

         Nesse atendimento, Bela explicou à pesquisadora, que o trabalho na SRM é um 

trabalho de “vai e vem, ou seja, tem sempre que retomar o que foi trabalhado, por causa 

das especificidades dos alunos e isso ajuda no processo de aprendizagem” (Diário de 

campo, 2017). Todos os conteúdos e habilidades propostas nas atividades, já tinham 

sido trabalhados e Maria conseguiu realizar as atividades com autonomia, claramente 

mobilizando suas aprendizagens anteriores. Quando sentia alguma dificuldade, ou não 

lembrava determinada letra ou conceito, recorria a Bela, que foi trazendo exemplos, 

fazendo uma intervenção indireta, desafiando-a a descobrir, relembrar.  

          As diversas atividades propostas com recursos diferenciados, muitas vezes com 

o mesmo conteúdo, não deixou o atendimento tedioso e cansativo para a aluna e, 

segundo Bela, todas as atividades propostas atenderam  as dificuldades na escrita 

apresentadas por Maria até aquele momento. Nesta cena ficou explícito o reforço 

constante de Bela na autonomia já construída por Maria, contribuindo para formação e 

ampliação de suas capacidades (BAHIA, 2017). 

         Neste dia, Bela perguntou a Maria como tinha sido a semana de provas (que 

tinha acontecido na semana anterior), a aluna respondeu que não conseguiu fazer a 

prova de Ciências nem a de Matemática, “a professora é muito grossa de Matemática” 

(Diário de campo, 2017).  

         Bela perguntou-lhe se alguma professora a ajudou lendo a prova e se ela teve um 

tempo maior para respondê-la. Maria respondeu que não “foi o mesmo tempo pra todos 

os alunos” (Diário de campo, 2017). Neste contexto, enxergamos a escola de massa com 

seu caráter homogêneo, onde TODOS são vistos de igual modo, sem espaço para as 
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diferenças, que marcam a heterogeneidade característica de TODOS, sob a égide da 

igualdade criada e assegurada por princípios neoliberais, ensinando a muitos como se 

fosse apenas um, desconsiderando as peculiaridades do tempo de aprender, contribuindo 

para a permanência de práticas educativas e pedagógicas discriminatórias e excludentes 

na instituição escolar (MANTOAN, 2003; CORTESÃO, 2012), contribuindo para a 

continuação da dívida social que temos com os alunos, e também com a formação de 

professores que trabalham nas SRM, visto que a organização e o planejamento parece 

ser o ideal e, nem sempre, atende às especificidades de cada um (MANTOAN, 2007). 

         Acerca da prova de português, Maria disse que conseguiu responder uma parte, 

mas que já estava conseguindo ler. Nesse momento foi possível testemunhar um sorriso 

de satisfação esboçado por Maria (Diário de campo, 2017). Foi um momento muito 

marcante da pesquisa, pois a exclusão vivida por Maria, a sua invisibilidade na sala de 

aula regular foi retratado nas suas falas e expressões. Ouvindo sobre exclusão pela voz 

do excluído!  

          Bela também externou a “solidão de seu trabalho e a frustração de que fora da 

SRM, ninguém enxergava o ‘avanço’ destes alunos, principalmente o professor da sala 

regular” (Diário de campo, 2017). Parece ser um instrumento para favorecer a inclusão 

escolar que é visualizada na implantação da SRM  apenas na documentação legal da 

política, mas no cotidiano da instituição escolar as ações e os problemas que vão 

surgindo são silenciados, individualizados e cada um vai seguindo seu ritmo, no tempo 

e espaço normal estabelecido pela cultura escolar vigente. Não há comunicação entre as 

pessoas na escola – gestão, coordenação, professor da SER e professor da SRM – para 

construir ações que sejam traduzidas em ações inclusivas na vida dessas pessoas.  

CENA 3 

Início do atendimento Desenvolvimento Sistematização 

- Vai buscar a aluna na 

sala regular 

- Apresenta um 

portfólio 

 Bela apresenta um portfólio, 

material construído por ela com 

diversas atividades para revisar a 

noção de dezena e centena, ordem 

crescente e decrescente, localização 

espacial, com cenas do cotidiano, 

utilização das letras maiúsculas e 

minúsculas. 

Bela encerra o atendimento com um 

jogo no tablet, (abordando o mesmo 

conteúdo). Maria demonstra 

confiança e agilidade na realização 

das atividades, a professora fez 

- Provoca a aluna levando-a à 

reflexão de suas respostas 

- Problematiza com situações do 

cotidiano da aluna 

-Mediação professora /aluna 

- Oralização 

-Habilidade com o material 

produzido 

-Trabalhou atenção, 

concentração, memória, 

conhecimentos prévios, 

autonomia, autocorreção. 
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poucas intervenções, só fez a 

releitura junto com a aluna dos 

enunciados das atividades quando 

Maria pedia. 

Fonte: Material produzido na pesquisa (2017/2018). 

         Bela iniciou o atendimento apresentando à aluna um portfólio com diversas 

atividades, montado por ela, com diversos conteúdos matemáticos. Maria fez a leitura 

dos enunciados sozinha e realizou as atividades. Bela fez poucas intervenções. Ao 

término da atividade, Bela foi falando alguns números e lhe perguntava com quais letras 

se escrevia, esclarecendo para a pesquisadora que Maria, às vezes, ainda confundia letra 

com número e pede que a aluna lembre, que “escreva só dentro da cabeça” (Diário de 

campo, 2017) cada número que ela for falando, depois pegou um caderno e lhe pediu 

que escrevesse os nomes dos números trabalhados. Nesta cena observamos na prática 

pedagógica de Bela com Maria, atividades propostas e realizadas as quais envolveram 

os domínios conceitual, social e prático e o desenvolvimento das habilidades 

adaptativas, colaborando para a melhoria e progresso nos déficits de funcionamento e 

comportamento, característicos das pessoas com DI (MILLAN; SPINAZOLA; 

ORLANDO, 2015). 

           A segunda atividade foi realizada no recurso tecnológico, o tablet. Vale ressaltar 

que este equipamento foi solicitado por Bela à direção da escola, pois percebeu que 

alguns alunos tinham maior progresso e autonomia na resolução das atividades nesse 

equipamento do que no computador (tradicional). O jogo proposto foi de adição simples 

com números e sinais. Bela pediu que Maria resolvesse “primeiro na cabeça” e falasse, 

perguntava que número aparecia, qual o sinal, o que representava, “você junta ou tira?”. 

Todo o tempo Bela provocou a resolução do cálculo mental, quando Maria não 

acertava, pedia que fosse resolver no caderno dizendo: “pode usar os palitinhos e 

bolinhas pra contar, se quiser” (Diário de campo, 2017). Bela seguiu aumentando o grau 

de dificuldade do jogo, desafiando-a e ampliando o nível da atividade. Nestas 

atividades, o domínio conceitual que envolvia memória, raciocínio matemático, leitura e 

escrita, linguagem e solução de problemas foi trabalhado.  

 Nesse momento Bela estava apresentando o conteúdo e fornecendo outras 

possibilidades para Maria pensar sobre aquele conteúdo e resolver as situações 

propostas, bem como estimulou e motivou o seu interesse para aprender. Nesse 

conjunto de ações, de Bela (professora) e Maria (aluna), estava presente situações de 
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reconhecimento do conteúdo, da maneira de resolver e as relações afetivas estabelecidas 

(entre o conteúdo e as pessoas) (LOPES; MADUREIRA, 2015). 

          Bela comentou sobre os recursos utilizados na SRM: “Tem professor que só 

trabalha no computador, que não usa lápis nem caderno ou folha, eu uso tudo, tudo é 

recurso, vai depender do que quero trabalhar e da resposta do aluno” (Diário de campo, 

2017). Sobre os recursos assistidos, disse que pesquisa muito os jogos que propõe e joga 

primeiro cada um deles. Então, conseguia selecionar para cada aluno, às vezes, o 

mesmo recurso, mas com abordagem específica para cada aluno e inferiu: 

 
Bela: Tem que ter o acompanhamento do professor, para orientar a 

aprendizagem do aluno, não pode colocar a atividade ou o jogo no 

computador e não acompanhar, o jogo é para trabalhar a dificuldade, recurso 

tem, mas tem que acompanhar às vezes várias estratégias para mesma 

atividade, um quebra cabeça mesmo, trabalha a percepção visual pra levar a 

compreender o todo, é uma estimulação cognitiva com foco na percepção 

visual (Diário de campo, 2017). 

 

 

          A compreensão de Bela sobre o atendimento educacional especializado, mais 

uma vez ficou clara. Era preciso ter o planejamento pensado para aquele aluno, a fim de 

atender às suas necessidades específicas, precisava ter acompanhamento. É possível 

reconhecer as características de uma racionalidade prática, na prática pedagógica de 

Bela em que, não se reduziu ao controle técnico, mas interpretativo com intervenções 

contextualizadas e investigativas (COUTO, 2011). Nessa atividade o computador 

configurou-se como Dispositivo de Diferenciação Pedagógica (DDP), considerando as 

necessidades especiais de Maria na tentativa de avanço no ensino e na aprendizagem 

(CORTESÃO, 2013). 

 - Aluna Flor 

  Foram oito horas e dez minutos observando a prática pedagógica de Bela, 

atendendo a aluna Flor, que tinha 15 anos. Estava matriculada no 8º ano e seu 

diagnóstico era deficiência intelectual moderada. A aluna demonstrou pouco interesse e 

apatia na maior parte das atividades propostas. Ficava visível que não se sentia muito 

confortável na SEM e às vezes, não aparecia no seu horário de atendimento por 

vergonha dos colegas (Diário de campo, 2017). Em algumas situações, principalmente 

quando o atendimento na SRM é realizado no mesmo turno da aula na SER (como neste 

caso), o que contraria a orientação legal que este deve ser realizado no contra turno do 
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ensino regular (BRASIL, 2010) parece se constituir em uma ação de segregação e não 

de inclusão. 

CENA 4 

Início do 

atendimento 

Desenvolvimento Sistematização 

- Vai buscar a 

aluna na sala 

regular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A atividade desenvolvida é com o alfabeto 

móvel de madeira e fichas com partes de 

palavras e figuras. Bela faz a leitura das 

sílabas e palavras, tentando ajudá-la a fazer a 

relação com as figuras, e com coisas do dia a 

dia da aluna. Flor apresenta dificuldades em 

reconhecer as letras e sílabas iniciais bem 

como relacionar com as gravuras. 

 

 

- Problematiza com situações 

do cotidiano da aluna 

-Mediação professora /aluna 

- Oralização 

-Processo de alfabetização 

(apropriação da leitura) 

- Identificação de letras iniciais 

nas figuras, nomes de figuras, 

identificação de sílaba inicial. 

Fonte: Material produzido na pesquisa (2017/2018). 

          Esta foi a primeira observação da prática pedagógica de Bela com a aluna. 

Iniciou a atividade falando o nome das figuras e pedindo a Flor que identificasse a letra 

inicial de cada palavra no alfabeto móvel já disposto sobre a mesa. Quando Flor não 

conseguia identificar, Bela trazia uma série de exemplos de palavras do seu cotidiano, 

sem dar a resposta, e comentou: “não tem consciência fonológica29, se colocar na ordem 

alfabética ela consegue reconhecer” (Diário de campo, 2017).  

          Para cada palavra formada Bela perguntava outras coisas que começassem com a 

mesma letra, repetindo pausadamente, falando a palavra junto com a aluna silabando. 

Utilizou o alfabeto com letra de imprensa para auxiliá-la no reconhecimento das letras 

do alfabeto, dando ênfase sempre a diferenciação das vogais e consoantes. Na segunda 

atividade Bela utilizou a caixa de jogos do programa Pacto Nacional pela Alfabetização 

na Idade Certa (PNAIC) que tinha conseguido e que utilizava bastante para “ajudar na 

alfabetização de alguns alunos” (Diário de campo, 2017).  

          Nesse dia, Bela entregou a Flor uma atividade impressa, com os mesmos 

conteúdos trabalhados, para ela realizar na sala regular dizendo: “faça esta atividade 

aqui, para não ficar na sala sem fazer nada” (Diário de campo, 2017). Em todas as 

atividades propostas e realizadas o objetivo era a alfabetização. Analisando a indicação 

da atividade para Flor realizar na SER, se esta poderia caracterizar-se como uma ação 

                                                           
29 “[...] consciência fonológica é, na realidade, um grande conjunto ou uma ‘grande constelação’ de 

habilidades de refletir sobre os segmentos sonoros da palavra” (MORAIS, 2012, p. 84 – grifo do autor). 
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inclusiva, percebemos que contribui apenas para manter a aluna ocupada, reforçando o 

seu isolamento dentro da sala de aula regular. 

CENA 5 

 

Início do 

atendimento 

Desenvolvimento Sistematização 

- Vai buscar a 

aluna na sala de 

aula regular 

A atividade proposta é com o alfabeto 

móvel e figuras. Bela disponibiliza as 

figuras e pede que a aluna forme a primeira 

sílaba das figuras apontadas pela 

professora. Flor apresenta dificuldade e 

Bela vai falando o nome de objetos e frutas 

do cotidiano da aluna até consegui 

relacionar as sílabas. 

Após esta atividade Bela disponibiliza o 

Tablet para que a aluna realize a mesma 

atividade, sob sua orientação, e pede que a 

mesma anote no caderno as letras e sílabas 

iniciais que aparecem. 

- Problematiza com situações 

do cotidiano da aluna 

-Mediação professora /aluna 

- Oralização 

-Processo de alfabetização 

(apropriação da leitura). 

- Identificação de letras iniciais 

nas figuras, nomes de figuras, 

identificação de sílaba inicial. 

-Utilização de recurso 

tecnológico. 

Fonte: Material produzido na pesquisa (2017/2018). 

          A primeira atividade proposta por Bela neste dia objetivou retomar o processo 

de alfabetização abordando o alfabeto, sílabas, letras e sílabas iniciais. As intervenções 

de Bela tinham sempre exemplos do cotidiano, leitura, com a aluna, das letras, sílabas e 

palavras de forma pausada, silabando. Neste atendimento, organizou os nomes e 

gravuras pelo número de sílabas de cada palavra, sempre recorrendo aos alfabetos na 

parede da sala. Quando percebeu a confusão ou dispersão da aluna, explorou várias 

possibilidades (silabando letra por letra, sílaba inteira, palavra inteira) no auxílio à 

aluna, para identificar a letra inicial e depois a sílaba, finalizando com a leitura da 

palavra junto com a professora. Com o foco no processo de alfabetização de Flor, 

identificamos, na prática pedagógica de Bela, marcas da racionalidade técnica, baseada 

numa sequência de passos, numa concepção instrumental e utilitarista (COUTO, 2011). 

          A segunda atividade foi a mesma realizada anteriormente, com papel e lápis. 

Flor apresentou dificuldades, e Bela fez intervenções contínuas. Em seguida, a mesma 

atividade foi realizada no tablet, com um jogo. Flor conseguiu realizar as atividades 

propostas no jogo com certa autonomia, relacionava as figuras com as sílabas iniciais 

iguais. Bela pouco interferiu e comentou com a pesquisadora: “Como consegue fazer no 

tablet as atividades com facilidade e ter tanta dificuldade com os outros recursos? É a 

mesma coisa, mesmo conteúdo... Como será que processa na cabeça, o que acontece?” 

(BELA, diário de campo, 2017). Esta indagação e reflexão realizada pela docente nos 
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remeteram a pensar no sistema de signos como mediadores de aprendizagem humana, 

definidos como instrumentos psicológicos (VYGOTSKY, 2010; OLIVEIRA, 2010), 

sendo que a internalização dos signos, mediada pelo instrumento tecnológico, 

contribuiu com mais efetividade para desenvolvimento dos processos mentais 

superiores, com Flor.  

 Nesse momento, Bela está refletindo sobre sua prática, na medida que toma 

decisão sobre os recursos que serão utilizados na aula, sobre a aprendizagem de Flor e 

como está pensando sobre o desenvolvimento daquela atividade. Assim, os saberes que 

Bela foi mobilizando e construindo são importantes na sua aprendizagem profissional, 

mesmo que estes tenham equívocos de conceitos teóricos e metodológicos. Sempre 

indicam um ponto de reflexão. 

CENA 6 

Início do 

atendimento 

Desenvolvimento Sistematização 

-Vai buscar a 

aluna na sala 

de aula 

regular. 

A atividade foi realizada em grupo junto com 

Maria, tracejo de figuras partindo de um ponto 

de referência com utilização de régua e uma 

figura como modelo. Bela deu as orientações 

para a realização da atividade, e disponibilizou 

lápis de cor para o uso coletivo e deu uma 

régua para cada aluna. Apontou com o dedo 

sobre a atividades o ponto de partida para o 

tracejo, deixando as alunas realizarem a 

atividade, mas a todo tempo chamando a 

atenção para o ponto de referência e orientando 

oralmente. 

A aluna demonstrou interesse e curiosidade, 

sem a apatia vista nas outras observações, 

compreendeu rapidamente as instruções de 

Bela, identificando o ponto de referência e nas 

últimas figuras já não usava mais a régua 

-Ponto de referência, cor, 

espacialidade; 

-Sequência lógica, raciocínio 

lógico; 

-Trabalhou atenção, 

concentração, paciência e 

equilíbrio; 

-Trabalho na SRM com a 

presença de outra colega. 

 

 

Fonte: Material produzido na pesquisa (2017/2018) 

          Este atendimento foi o único durante o período da pesquisa realizado com Flor e 

Maria juntas, em que cada aluna realizou as atividades individualmente. Bela propôs 

uma sequência de atividades (impressão colorida) com diferentes graus de dificuldades 

com figuras mais elaboradas com a finalidade de trabalhar a atenção, concentração, 

raciocínio lógico, sequência, localização espacial, cores, ponto de referência (Figura 3).  

 Bela iniciou apresentando as atividades para as alunas e orientou: “cada uma 

deve traçar do seu jeito, com calma, lembrando que precisa contar as bolinhas, ter um 

ponto de referência e utilizar a régua” (Diário de campo, 2017). Orientou Flor na 

utilização da régua explicando sua função.  
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          Flor resolveu a atividade com segurança e, pela primeira vez, percebemos um 

entusiasmo de Flor, durante a resolução da atividade. Bela percebeu o seu interesse e lhe 

deu outra atividade com um grau maior de dificuldade. Flor demonstrou mais 

concentração e achou uma estratégia diferente da sugerida que foi a contagem dos 

pontos, Flor realizou as atividades partindo de um ponto de referência. 

Figura 3- Atividade realizada 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

          Esta foi a única cena em que a prática pedagógica de Bela com Flor não estava 

voltada para o processo de alfabetização. Pudemos observar as habilidades adaptativas e 

o domínio conceitual voltado para a resolução de problemas e o estímulo da autonomia 

(MILLAN; SPINAZOLA; ORLANDO, 2015) sendo provocados e desenvolvidos na 

proposição e realização desta atividade.  

          Conseguimos identificar, nessa ação educativa, um agir expressivo, em que a 

vivência e a autonomia da aluna para escolher suas próprias estratégias de resolução das 

atividades foram consideradas e estimuladas na prática pedagógica de Bela que, até esta 

cena, tinha se revelado um agir tradicional e instrumental, seguindo regras, técnicas e 

um modelo de comportamento estabelecido pela tradição (TARDIF, 2007), a saber: a 

alfabetização, a cultura letrada. 
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          Nas atividades propostas e realizadas por Linda e Bela (Quadro 11), foram 

utilizados recursos tecnológicos bem como jogos e atividades impressas. Alguns 

conteúdos foram abordados, mas o âmago do trabalho pedagógico foi a alfabetização. 

Quadro 10- Síntese das práticas realizadas  

Professoras Atividades realizadas Conteúdos Recursos 

 

 

        

LINDA 

 

- Atividades de 

alfabetização (escrita e 

leitura) com o jogo de 

memória e jogo dos sete 

erros 

 

 

Alfabeto, sílabas, 

palavras, nome próprio, 

ortografia. 

Número, numerais, 

quantidade. 

Alimentação, vestuário, 

animais. 

Cores 

Computador, alfabeto 

móvel de madeira e 

papel, fichas de 

cartolina, material 

dourado, lousa, imagens, 

quebra-cabeça. 

Jogo da memória  

Jogo dos sete erros 

 

 

 

         

BELA 

 

- Atividades de 

alfabetização (escrita e 

leitura) 

- Calculo mental 

- Produção de palavras 

de frases 

-Atividades com pintura 

Atividades com traços e 

simetria 

Alfabeto, sílabas, 

palavras formação de 

frases, pontuação, nomes 

próprios e comuns. 

Sequência lógica, ponto 

de referência, cores, 

localização, espacial, 

equivalência. 

Números, cálculos, 

adição, subtração, ordem 

crescente, decrescente, 

ortografia. 

Computador, Tablet, 

alfabeto móvel de 

madeira e papel, fichas 

de cartolina, imagens, 

lousa, calculadora, lápis, 

lápis de cor, caderno, 

atividades impressas, 

borracha, jogo da 

memória. 

Fonte: Material elaborado na pesquisa (2017/2018). 

 4.3 EPISÓDIO 3 A relação das professoras da SRM com a escola  

 

          Esta unidade de análise objetivou apresentar e refletir acerca do lugar e contexto 

macro da prática pedagógica e da inclusão: a Escola. Diante do material produzido na 

pesquisa esta unidade apareceu diretamente no depoimento das professoras, de forma 

velada, nas entrelinhas das relações com os demais componentes da instituição escolar 

(professor da SER, coordenação pedagógica) e de maneira indireta em algumas falas 

dos alunos. 

         No entendimento de que as construções culturais e sociais que caracterizam a 

instituição escolar são históricas, determinando seus valores, conceitos e atitudes, ritos, 

representações simbólicas e sua linguagem (FORQUIM, 1993), a perspectiva da 

inclusão neste espaço está em processo de construção, o que exige mudanças, uma 

ruptura na sua base organizacional (MANTOAN, 2003), ou seja, o estabelecimento de 

uma nova cultura escolar. Para tanto, se faz necessário conhecer e entender o cerne da 
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exclusão e o que a alimenta, desvelando nas esferas dos componentes do processo 

educativo (currículo, pedagógico, gestão) as relações que se instituem com o AEE. 

        Neste intuito, perguntamos para Linda e Bela, qual o diálogo que existia entre 

elas e o professor da classe regular, acerca dos alunos atendidos na SRM, do 

planejamento, acompanhamento, avaliação etc. 

 
Linda – [...] Então assim mesmo que no dia do pc (planejamento coletivo), a 

gente não tenha contato, eu vou na sala, ou elas vêm aqui. Aquelas que 

querem caminhar junto! 

 

         No depoimento de Linda, percebemos que ela conseguiu ter um momento de 

comunicação, contato com as professoras da SER no momento do planejamento 

coletivo, mas não apresentou nenhum indício na sua fala (e na sua prática observada) de 

discussão, elaboração do planejamento das atividades ou avaliação voltado para os 

alunos PAEE, denotando mais uma ação burocrática, já que a participação dos 

planejamentos coletivos das áreas de conhecimento é uma das atribuições do professor 

do AEE, determinada pela Secretaria Municipal de Educação.  

 
Bela - A maioria não quer, tem alguns professores que vem trabalhando de 

forma diferenciada não com todos os alunos, mas de forma geral eu sinto 

falta deste interesse. Porque se tivesse o interesse pra gente sentar juntos, 

agora o que não dá é querer que eu faça tudo, é desumano! Querer que eu dê 

conta de todos, de todas as disciplinas de todas as turmas!  Não há dialogo! 

Não tem troca, não tem feedeback! Quando eu faço alguma sugestão, a 

resposta que eu tenho é: ‘Ah! Mais é muito difícil! É muito complicado!’ O 

diálogo, tem sido um monólogo! Tem sido uma coisa muito unilateral, isso 

tem me desestimulado ultimamente. Porque é um trabalho que fica preso aqui 

na minha sala e não é para ficar, eu não queria que ficasse! [...].  Eu atribuo 

este isolamento a essa falta de vontade de todo mundo querer contribuir, todo 

mundo pode contribuir! Mas é aquela velha história, ninguém fez o que 

qualquer um poderia ter feito! Então, eu estou fazendo o que ninguém quer 

fazer, eu estou fazendo por todo mundo, mas é pouco, ainda é muito pouco! 

O atendimento são 50 minutos, tem menino que é atendido duas vezes por 

semana, tem outros que é uma vez. Então, assim, o menino fica quatro horas 

e meia na escola, mas o atendimento dele é de 100 minutos, 1 hora e 40 

minutos por semana, então! 

 

[...]. Eu tenho sentido dificuldade com outra questão, não entendo por que eu, 

numa escola de 17, 16 turmas, como é que eu vou fazer atividade, manter 

atividade de 8 disciplinas dessas salas todas? É impraticável eu sozinha ter 

esse olhar de inclusão! Porque se o professor não tiver aquele olhar de 

inclusão pra ele perceber o que ele pode fazer pra aquele aluno não ficar de 

cabeça baixa, sem fazer nada, porque é o cúmulo ficar sem fazer nada! Então 

por que também não me procura? Me sinto sozinha! Não me procura porque 

não quer sabe! Não que eu não esteja disposta, por que se me perguntar, se 

me procurar, vai me encontrar! Então, só eu tenho que suprir tudo na escola 
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que os alunos precisam! Acho que é um barquinho à deriva! (Entrevista, 

2017- grifos nosso). 

 

          As declarações de Bela acentuaram a solidão do trabalho no AEE levando a 

docente a duvidar da necessidade e importância deste (Diário de campo, 2017), 

provocando desestímulo e desânimo e mostrando a dificuldade de ter uma comunicação 

pedagógica, com o professor da SER, mesmo que seja, apenas, nos momentos do 

planejamento coletivo, pois, como abordamos na unidade de análise anterior, Bela não 

vê estes momentos como produtivos para um trabalho coletivo voltado para o AEE, pois 

não existe demonstração de interesse dos professores da SER no processo de 

aprendizagem, atendimento e desenvolvimento dos alunos atendidos na SEM e a 

questão do tempo destes planejamentos coletivos (três momentos de planejamento 

coletivo na semana para atender as três áreas de conhecimento) dificulta o trabalho dela 

na SRM.  

        Outro ponto que nos chamou à atenção no depoimento de Bela, foi a 

configuração do aluno PAEE na escola como: Aluno da sala regular e aluno da SRM, a 

invisibilidade deste aluno na SER, onde a atenção para ele nas atividades mais simples 

do cotidiano escolar, parece negada: 

Bela - Aí vem o aluno, ele “tira a roupa” aí fora - o aluno da sala comum - e 

aqui ele sabe que é outro momento, aqui tem atenção para ele e ele sente falta 

disso na sala de aula. E o que me desestimula é porque teria como fazer isso, 

não precisa ser sua aula toda não, mas um momentinho. É uma atenção! É 

colocar pra fazer algo, mesmo simples. Todo mundo é capaz de fazer. Então, 

este trabalho fica preso aqui! (Entrevista, 2017). 

 

 

         Destarte, ficou explícito nas falas de Linda e Bela que a relação com as 

professoras da SER e da SRM, ficou na dependência exclusiva da boa vontade e 

sensibilidade de ambas, (GALVÃO; MIRANDA, 2015), caracterizando o trabalho 

pedagógico para o aluno PAEE, como desnecessário, e na maior parte do tempo 

inexistente, já que este exige uma organização curricular metodológica que se 

materializa com o planejamento, o que permitiria a identificação e até a produção de 

modelos metodológicos que possibilitassem a participação de todos os alunos, 

configurando assim uma prática pedagógica e educativa inclusiva (LOPES; 

MADUREIRA, 2015), colaborando para a desconstrução de uma cultura escolar 

excludente. 
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         Ainda na trilha para a compreensão desta faceta perguntamos às professoras 

sobre o apoio que lhes é dado pela gestão, coordenação pedagógico para a realização do 

seu trabalho aqui na SRM: 

Linda - A direção tem seu apoio né, ela é responsável pela manutenção do 

material pedagógico, lápis, borracha, oficio, impressão de atividades se 

houver. A direção tem que ter este acompanhamento como tem com as outras 

salas, ditas regulares. Então é normal! A coordenação tem um papel 

importante senão, não conseguimos caminhar. Os pais precisam saber que a 

multifuncional não é solta, então a coordenação e a direção sabem do 

trabalho pedagógico que é feito. É fundamental o apoio! (Entrevista, 2017). 

 

Bela - Não, existe! Não tem apoio, eu que apoio os outros aqui! É, tem dois 

lados. Tem a coordenadora da área de linguagens que é interessada, pergunta 

o que é feito com alguns alunos que ela acompanha que ela pega pra fazer 

atividades por que vê que na sala de aula não tá fazendo nada. A outra 

coordenadora quer que eu dê tudo prontinho, não quer aprender junto! Então, 

apoio pedagógico não tem não! (Entrevista, 2017). 

 

 

        Podemos observar nos depoimentos acima, que Linda e Bela têm uma 

compreensão, ou caracterizam de forma diferente em relação ao apoio pedagógico na 

escola. Enquanto Linda reportou-se aos recursos pedagógicos para a manutenção da sala 

e a mediação da gestão com os pais, Bela compreendeu este apoio no âmbito do 

trabalho pedagógico em si com os alunos PAEE: no acompanhamento, nas atividades 

designadas e nas aprendizagens construídas.  

        Em observância do material apresentado na pesquisa, não apenas nas entrevistas, 

mas nas observações em lócus, a dificuldade de construção de um trabalho colaborativo 

perpassa por toda organização da prática educativa da escola, entendida aqui, como o 

conjunto de componentes que configuram a ação educacional, a qual não é neutra 

(TARDIF, 2007). Logo, a reorganização e reestruturação destes componentes precisam 

acontecer na perspectiva inclusiva, envolvendo todos os atores (direção, coordenação 

pedagógica, professores da sala regular, professor do AEE), os quais têm suas funções 

no sistema organizacional das instituições (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012).  

          Mas uma vez queremos ratificar (como citado na seção anterior), que delegar ao 

professor do AEE a tarefa de articulador principal deste trabalho pedagógico inclusivo 

(BRASIL, 2010) é uma missão impossível, o que na realidade atual do trabalho do 

professor do AEE já tem se configurado como uma tarefa hercúlea. 

        No próximo capítulo, apresentaremos as análises e discussões acerca da prática 

pedagógica como elemento de inclusão  
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CAPÍTULO 5  

AS IMPLICAÇÕES DA PRÁTICA PEDAGÓGICA NO AEE PARA A 

INCLUSÃO ESCOLAR 

 

          Neste capítulo temos por finalidade analisar e discutir as implicações da prática 

pedagógica na inclusão escolar. O objetivo, inicialmente pensado, foi apresentar e 

analisar as contribuições30, mas, a escolha do termo implicações31 pareceu-nos mais 

adequada diante dos resultados apresentados pela presente pesquisa, pois não é possível 

reduzir este elemento próprio e multifacetado do processo educativo apenas à função de 

cooperar para determinado fim (neste contexto, a inclusão escolar), logo que sua 

complexidade revelou-se também na sua funcionalidade. 

         Na compreensão de inclusão como “uma ação política, cultural, social e 

pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos, 

aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação” (BRASIL, 2008, p. 05), 

e como inclusão escolar “[...] um conjunto de ações que consistem em cultivar práticas 

educacionais de convivência respeitosa com o coletivo que se diferencia nos modos de 

ser, pensar, conhecer e sentir [...] é, enfim, criar uma comunidade de aprendizagem...” 

(BAHIA, 2017, p.26), é que nos apoiamos para a realização desta análise e discussão, 

buscando responder numa exposição coerente quais as implicações da prática 

pedagógica na Sala de Recurso Multifuncional na inclusão dos alunos, na instituição 

escolar. 

        A partir da análise das unidades que despontaram como as facetas da prática 

pedagógica na SRM com os sujeitos desta pesquisa, a saber: A formação e os saberes 

das professoras; A organização do trabalho pedagógico; A relação do professor da SRM 

e a escola; destacamos nas facetas elementos que implicam de forma direta e indireta na 

inclusão escolar do aluno PAEE, os quais categorizamos de elementos de implicações 

de natureza positivas e negativas. 

 

                                                           
30 Contribuições - “Cooperar, concorrer para a realização de um fim” in Dicionários Priberam da Língua 

Portuguesa (2018). 
31 Implicações - “Comprometer, impedir, denotar, ter por consequência, exigir” in Dicionários Priberam 

da Língua Portuguesa (2018). 
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 5.1 Elementos de implicações de natureza positivas 

       A prática pedagógica na SRM, materializada na faceta da organização do 

trabalho pedagógico das professoras, no entendimento que a mesma está situada no 

fazer do professor caracterizando o ensino e este intencionalmente organizado, resulta 

no desenvolvimento de aprendizagens. Compreendendo aprendizagem como “função 

biológica desenvolvida nos seres vivos de certa complexidade, que implica produzir 

mudanças no organismo para responder as mudanças ambientais relevantes, 

conservando estas mudanças internas para futuras interações com o ambiente” (POZO, 

2001 apud POZO, 2005, p. 12), apresenta-se como elemento sinuoso do processo 

educativo. 

            A prática pedagógica na SRM caracterizada nos modelos de formação seja da 

racionalidade técnica ou prática (COUTO, 2011), denotada nos seus diversos tipos de 

ação educativa, a saber: tradicional, instrumental, afetivo ou estratégico (TARDIF, 

2007) pode resultar e também comprometer a aprendizagem associativa, construtiva e 

social dos alunos (POZO, 2005) contribuindo para o desenvolvimento dos processos 

mentais superiores, considerado pela legislação como uma das atribuições do professor 

que trabalha no AEE (BRASIL, 2010).  

          O uso dos recursos tecnológicos enquanto instrumento de mediação na prática 

pedagógica da SRM, pode provocar um estímulo específico no desenvolvimento dos 

processos mentais superiores, contribuindo com certa efetividade na internalização dos 

signos (VYGOTSKY, 2010; OLIVEIRA, 2010), possibilitando aprendizagens, 

principalmente em relação à aquisição do sistema de escrita alfabética e o 

desenvolvimento da atenção e da memória. Interessante se faz ressaltar, que as 

aprendizagens também são desenvolvidas pelas professoras (Bela e Linda), 

principalmente acerca do processo de aquisição das aprendizagens do seu objeto de 

trabalho. 

Bela- O aluno percebe que está aprendendo porque há uma mudança nas 

estruturas cognitivas. Tem áreas no cérebro que parecem que nunca foram 

tocadas, que nunca foram trabalhadas, então é como se surgisse uma luz ali! 

Então, se você não trabalha nunca, se o menino nunca pega num quebra-

cabeça, nunca joga no computador.... Essas áreas precisam ser estimuladas 

[com atividades] de ordenação, comparação, coordenação, percepção. Então, 

se não trabalhar isso vai ficar perdido, se você não trabalha todas as 

habilidades possíveis, tudo de manuseio, e se você perde isso, vai sentir lá no 

final (Entrevista, 2017).  
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        A prática pedagógica na SRM pode resultar bem como comprometer o 

atendimento às necessidades específicas apresentadas por cada deficiência no estímulo e 

desenvolvimento de habilidades.  

       Estas implicações estão atreladas a faceta da formação e os saberes das 

professoras no conhecimento das características de cada deficiência, o que vai orientar 

as ações da professora com este aluno (SILVA, 2014), do conceito que a professora tem 

sobre o modelo de deficiência (médico ou social) que vai orientar o seu olhar - ou para 

as limitações do aluno ou para as suas potencialidades (DINIZ, 2007; PICOLLO, 2015).  

A faceta da organização do trabalho pedagógico que indissociada da anterior, vai 

dar suporte à práxis desenvolvida pela professora, seja ela criadora ou imitativa 

(VAZQUÉZ, 1977). Ao longo da pesquisa realizada, encontramos pistas por meio das 

atividades propostas e realizadas, com os recursos (tecnológicos) utilizados, os 

conteúdos trabalhados e na mediação da professora que indicam implicações diretas 

ou/e indiretas para a inclusão deste aluno, possibilitando sua participação efetiva na 

SER. Destacamos também como implicação de natureza positiva a contribuição do 

AEE na escolarização do aluno PAEE, configurada na prática pedagógica das 

professoras da SRM.  

         Em relação a escola e sua organização, compreendemos que tem como “função 

possibilitar o acesso das crianças à cultura letrada, reafirmando os valores, habilidades e 

conhecimentos que a sociedade considera importantes” (KLEIMAN, 1993 apud TOZO; 

ALVES, 2013). Assim, estas contribuições ficam explícitas na faceta da organização do 

trabalho pedagógico, nos elementos que dissertamos acima. Apesar de percebermos a 

partir desta investigação (nos depoimentos das professoras e nas observações) que no 

cotidiano das escolas pesquisadas a responsabilização deste papel recai para as 

professoras do AEE, tal como sugere os documentos oficiais (BRASIL, 2008; BRASIL, 

2010), esses serviços são complementares e/ou suplementares ao ensino regular. O 

aluno PAEE não é exclusividade da professora da SRM, mas, sujeito de toda a 

instituição escolar, exercendo seu direito à escolarização, à cidadania. A escola é um 

espaço social que, também, precisa garantir esse direito a todos. 

 

 5.2 Elementos de implicações de natureza negativas 
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        A faceta da formação e saberes das professoras sinalizaram elementos na prática 

pedagógica que se constituíram no campo da profissionalização docente (TARDIF, 

2007).  

        O público do AEE, definido nos documentos oficiais (BRASIL, 2008; BRASIL, 

2010) precisa de um trabalho específico, voltado às necessidades características das 

deficiências e altas habilidades. Não podemos ignorar que as professoras atuantes neste 

atendimento têm como componentes centrais do seu trabalho, a deficiência, a educação 

inclusiva e o atendimento educacional especializado, elementos estes que precisam estar 

definidos e conceituados nos discursos, aqui considerados como “práticas que formam 

os objetos que se falam” (FOUCAULT, 2004), fadando-os as definições do senso 

comum, constituindo-se elemento de implicação negativa para a inclusão escolar, pois 

em nada se  distingue (acerca das concepções destes elementos) das professoras da SER 

e dos demais componentes da comunidade escolar e da sociedade no geral.  

        Outro elemento que foi observado advindo dos saberes que sobressaiu quase se 

estabelecendo como principal  na prática pedagógica das professoras, foi o saber 

experiencial, advindo do trabalho cotidiano e das experiências docentes anteriores, as 

quais julgam definir o seu perfil (Linda - professora alfabetizadora; Bela - professora de 

educação infantil) comprometendo  a importância do saber técnico científico (TARDIF; 

LESSARD, 2005; TARDIF, 2017) para a definição das metodologias, propostas de 

atividades e recursos utilizados na organização e desenvolvimento do trabalho 

pedagógico voltado para as especificidades dos alunos PAEE e para as especificidades 

específicas de cada aluno (REIS, 2015).  

         A formação inicial e continuada é responsável pela constituição destes saberes 

na profissionalização docente, no contexto da Educação Especial na perspectiva 

Inclusiva, ficando mais sob a responsabilidade da formação continuada e em serviço, 

situação que acontece na Rede Municipal de Educação pesquisada. Esta deve ser 

pensada e “permeada por uma consciência conceitual e teórica dos sujeitos que a escola 

está formando” (PIMENTEL, 2016). 

        A relação das professoras da SRM e a escola apresentam como um ponto de 

tensão importante e decisivo. Esta faceta implica de forma direta e contundente na 

inclusão escolar.  Destacamos, inicialmente, a articulação entre as professoras da SRM e 

as professoras da SER. Podemos perceber no depoimento de Linda e Bela, que esta 
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acontece de forma esporádica ou casual configurada em momentos de comunicação. 

Mesmo com um tempo designado pela Secretaria Municipal de Educação, o qual seria o 

planejamento coletivo (PC), no cotidiano escolar não acontece.  

 A solidão da ação pedagógica realizada na SRM, expressada por Bela, 

denotando seu desânimo e frustração deve-se ao lugar ao qual o aluno PAEE tem sido 

destinado na instituição escolar, pois nesta ele é o aluno apenas desta professora! 

(Diário de campo, 2017). Nesta faceta desponta também a relação com a gestão escolar 

(coordenação pedagógica e direção escolar), a qual em nossa percepção, a partir do 

material analisado, vai depender do ponto de vista e do entendimento, acerca das 

funções da gestão escolar, de cada professora do AEE, o que pressupõe considerar esta 

(co) responsável ou não na articulação e promoção de um trabalho colaborativo entre a 

SRM e a SER.  

          Então, se o entendimento das professoras acerca das funções da gestão forem 

burocráticas administrativas - indo na contramão da gestão democrática participativa, a 

qual não distingue o administrativo do pedagógico como áreas de atuação (LIBÂNEO; 

OLIVEIRA; TOSCHI, 2012) -  a direção estará eximida de envolver-se nos temas 

pedagógicos, ou seja, nas questões que envolvem o processo ensino/aprendizagem de 

todos os alunos da escola (não apenas o PAEE), e a coordenação pedagógica cumpre o 

seu papel junto à organização do trabalho pedagógico do ensino regular, pois já existe 

uma assessoria para a Educação Especial na Secretaria Municipal de Educação 

responsável pelo AEE (Diário de campo, 2017). 

           Entretanto, se a compreensão da professora for que a gestão precisa estar 

envolvida no processo de inclusão, principalmente ao que concerne ao trabalho 

pedagógico, na visibilidade do aluno PAEE em todos os processos da instituição 

escolar, como planejamento, currículo, elaboração de atividades e avaliação, a gestão 

deve ser parceira na efetivação do processo de escolarização e inclusão deste aluno, que 

é pertencente de toda a escola. Este compromisso e empenho de todos os sujeitos deste 

lugar, no desenvolvimento de uma práxis social, contribuindo para mudança da cultura 

escolar atual, materializando uma escola inclusiva (PIMENTEL, 2016). 

        A faceta da organização do trabalho pedagógico possibilitou-nos conhecer os 

elementos curriculares (objetivos, conteúdos, planejamento, avaliação) na composição 

da prática pedagógica de Linda e Bela na SRM. Desses elementos destacaremos os 
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conteúdos, que na dimensão curricular é o que é instituído para ensinar na escola 

(MAGALHÃES, 2012). Ao longo da pesquisa, pudemos perceber certo impasse e 

algumas dúvidas acerca do que ensinar no AEE, na distinção do que são habilidades, 

conceitos e conteúdos, o que pode resultar no comprometimento do alcance dos 

objetivos das atividades propostas na SRM, sem a clarificação da intencionalidade 

característica peculiar do ensino, denotando uma prática pedagógica de ações mecânicas 

e repetitivas, necessárias a sobrevivência do professor neste espaço (CALDEIRA; 

ZAIDAN, 2013). 

Linda – [...] o aluno vem pra cá para receber estímulo, recebeu os estímulos, 

ele volta para sua sala. [...] então dentro de linguagens, a gente vai trabalhar a 

linguagem matemática, no pedagógico ele precisa reconhecer e identificar os 

numerais, se a gente conseguir o fazer compreender a sequência dos 

números, isso é importante. Trabalhar as formas geométricas, perceber as 

formas geométricas no mundo, no cotidiano, as cores... Alunos com 

deficiência intelectual têm que incentivar a aprender as cores. Coordenação 

motora fina e também coordenação motora grossa. É um trabalho na verdade 

de educação infantil. Trabalhar lateralidade, espaço, direita, esquerda. E, 

ainda, dentro do raciocínio lógico, elas colocam que a gente pode explorar a 

questão das operações matemáticas, pelo menos, adição e subtração, para 

aqueles que têm um comprometimento bem acentuado. Para os que não têm 

jogos, jogos com tabuada, a questão da multiplicação e divisão seria muito 

bom. Então, assim, não é conteúdo, mas são habilidades primárias. Porque 

estas habilidades não têm pra onde correr, o ser humano necessita. Ah! Mas 

aí você está trabalhando conteúdo, não tem importância, esses conteúdos 

primários eles precisam somar, subtrair, identificar! Aliás, não são 

conteúdos, acho que está mais para conceitos (Entrevista, 2017 – grifos 

nossos). 

 

        Ainda neste contexto, verificamos a prática da alfabetização nas SRM 

pesquisadas, configurada no processo de repetição e memorização, método de ensino 

aprendizagem considerado ineficaz para as especificidades dos alunos PAEE, porque 

não contribui para o levantamento de hipóteses e desenvolvimento do pensamento. 

 

[...] alguns professores privilegiam o caminho das aprendizagens mecânicas 

quando atuam junto aos alunos que apresentam deficiência intelectual. Ao 

invés de apelar para situações de aprendizagem que tenham raízes nas 

experiências vividas pelo aluno, atividades essas capazes de mobilizar seu 

raciocínio, propõem atividades baseadas na repetição e memória. 

Frequentemente, essas atividades são desprovidas de sentido para os alunos 

(BRASIL, 2010, p. 07). 

 

        A alfabetização é considerada um processo complexo que resulta da interação de 

diferentes áreas de conhecimento com uma diversidade de enfoques, em que professores 

e alunos estão envolvidos em seus diversos contextos (SOARES, 2007). Nessa 

perspectiva, os métodos tradicionais de alfabetização (sintético; analítico) são 
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considerados ultrapassados no ensino regular, tendo como base as discussões acerca de 

que apenas a apropriação da leitura e escrita não é suficiente para o exercício da 

cidadania, mas faz-se necessário o letramento32 conjuntamente com a alfabetização para 

caracterização de uma prática social (SOARES, 2007; BRASIL, 2010).  

        Compreendemos a importância do processo de alfabetização para a 

escolarização, não como único caminho para se exercer o papel de cidadão, “mas como 

um instrumento de luta” pela cidadania (SOARES, 2007, p. 57). Numa sociedade 

grafocêntrica33, como a nossa, é compreensível este processo ser considerado 

fundamental. Sinalizamos como possíveis implicações negativas da prática pedagógica 

realizada na SRM na inclusão do aluno, os métodos tradicionais visando apenas à 

aquisição da leitura e escrita sem a prática do letramento, a qual esse aluno já tem por 

viver em diversos contextos sociais (família, bairro, escola, etc...) mesmo não sendo 

alfabetizado “já é de certa forma letrado” (SOARES, 2009, p. 24). Sem o uso de 

metodologias que atendam às especificidades do aluno PAEE neste processo cognitivo, 

vai sempre resultar no seu fracasso na alfabetização.  

Outro ponto, ainda neste cenário, foi a realização do trabalho pedagógico na 

SRM voltado apenas para o processo de alfabetização, o que pode impedir o 

direcionamento da ação pedagógica para o desenvolvimento de outras aprendizagens 

(associativa; construtiva; social), e o avanço nos déficits dos domínios conceitual, social 

e prático, nos alunos com DI (POZO, 2005; MILLAN; SPINAZOLA; ORLANDO, 

2015). 

      Diante dessas implicações, enquanto produto deste trabalho de pesquisa, 

queremos fazer a proposição de um grupo de estudos permanente com a finalidade de 

problematizar e dialogar acerca dos assuntos pertinentes à Educação Especial Inclusiva, 

AEE e PAEE, organizado na proposta do Círculo de Cultura fundamentado em Freire 

(1980), como instrumento formativo, enquanto momento de reflexão-ação, tendo como 

elemento fundamental o diálogo e as reelaborações de conhecimento entre seus 

participantes. 

                                                           
32 Uso social da leitura e escrita. “Vem da palavra inglesa  Literacy  que significa condição de ser letrado 

[...] estado ou condição que adquire um grupo social ou o indivíduo como consequência de ter-se 

apropriado da escrita” (SOARES, 2009, p. 47). 
33Centrado na imagem gráfica ou escrita tende para privilegiar a imagem ou a escrita em detrimento do so

m in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa (2018). 
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[...] os Círculos de Cultura são precisamente isto: centros em que o Povo 

discute os seus problemas, mas também em que se organizam e planificam 

ações concretas, de interesse coletivo [...] estabelece-se um dinamismo entre 

os Círculos de Cultura e a prática transformadora da realidade, de tal modo 

que passam a ativar-se e reativar-se mutuamente (FREIRE, 1980b, p. 141-

142). 

          Esta proposição não intenciona se caracterizar como proposta de formação 

continuada (a Rede Municipal de Educação já realiza duas vezes por mês com os 

professores da SRM), mas como um momento formativo entre os pares, envolvendo os 

professores das SRM e da SER da mesma localidade, neste caso no bairro onde a 

pesquisa foi realizada, por compreender que no diálogo se promove também o momento 

da escuta, e está voltada para realidade do cotidiano escolar de cada professor 

possibilitando a problematização de situações concretas da sua realidade, tornando o 

momento formativo significativo para o docente, contemplando suas necessidades 

(PIMENTA, 2009). 

        Para melhor sistematização das ações pretendidas na proposição do grupo de 

estudos, elaboramos o Quadro 11:  

Quadro 11- Grupo de estudos permanente na localidade da pesquisa 

AÇÕES PERIODO DE 

REALIZAÇÃO 

DESENVOLVIMENTO 

1- Convite aos professores da 

SRM e da SER das escolas 

municipais situadas no bairro da 

pesquisa realizada (quatro 

escolas) para a formação de 

estudos permanente com a 

finalidade de problematizar e 

dialogar acerca dos assuntos 

pertinentes à Educação Especial 

Inclusiva, AEE e PAEE. 

 

 

 

 

 

 

De 15 agosto de 

2018 a 30 de 

agosto de 2018. 

Visita às escolas, convidando os 

professores individualmente. 

 

 

2 – Apresentação dos dados da 

pesquisa realizando uma escuta 

sensível dos professores da SRM 

e SER. 

 

No mês de 

setembro de 

2018 com dia e 

horário a serem 

definidos. 

 

1ºMomento- Problematização 

 

2°Momento-Temas geradores de 

estudo 

 

3- Círculos de cultura sobre os 

aportes teóricos elencados pelos 

professores da SRM e SER pelos 

temas geradores 

 

 

A definir 

1°Momento-Apresentação e discussão  

 

2ºMomento-Problematização 

 

3°Momento- Sistematização e 

proposições 
Fonte: Material produzido na pesquisa (2018). 
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            A realização das ações 2 e 3 acontecerá quando a pesquisadora retornar à Rede 

Municipal de Educação, ao término da licença para cursar o mestrado, no mês de 

setembro. Como ponto de partida, os documentos legais (BRASIL, 2008; BRASIL, 

2010) apresentam-nos a estrutura e as características de uma escola inclusiva, mas esta, 

não surgirá como um milagre, pois apenas a legislação não garante sua efetivação. É 

preciso ser reconstruída sobre os escombros de uma cultura escolar excludente. E esta 

labuta envolve a todos os integrantes envolvidos na prática educativa formal. 
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CONSIDERAÇÕES 

            Esta pesquisa propôs analisar as implicações da prática pedagógica na Sala de 

Recursos Multifuncionais na inclusão dos alunos na instituição escolar, 

compreendendo-a como a ação direta do professor em sala de aula, no caso do AEE na 

SRM e reconhecendo a complexidade deste componente fundamental do processo 

educativo, constituído de diversas facetas. 

    As facetas da prática pedagógica das professoras da SRM, que se revelaram 

nesta investigação, constituíram-se enquanto unidades componentes de um todo, para a 

construção das nossas análises sendo elas: A formação e os saberes das professoras; A 

organização do trabalho pedagógico; A relação do professor da SRM e a escola. 

   Após a organização, leitura, análise e discussão das unidades apresentadas da 

prática pedagógica na SRM, objetivando responder à questão de pesquisa, identificamos 

alguns elementos que implicam na inclusão escolar do aluno PAEE e classificamos 

como de natureza tanto positiva quanto negativa. 

 Cabe-nos esclarecer que esta classificação não tem o objetivo de rotular em 

“bom” ou “ruim”, em “certo” ou “errado”, mas de identificar elementos que podem ser 

proveitosos e até mesmo decisivos (ou não) para a efetivação da inclusão na realidade  

da instituição escolar. 

 Na busca de compreender, na dimensão do nosso objeto de pesquisa, os 

entraves, as dificuldades e os desafios que têm se configurado na realidade do 

atendimento educacional especializado nas SRM das escolas pesquisadas, bem como os 

aspectos positivos, o bom desempenho da função e as conquistas deste serviço, que é 

fundamental para o processo de construção de uma escola inclusiva, não como o único 

responsável como podemos perceber este equívoco sendo incorporado à cultura escolar, 

creditando ao AEE e aos seus professores a responsabilidade pela constituição da 

inclusão na instituição escolar. 

        Enquanto elementos de implicações positivas, na faceta da organização do 

trabalho pedagógico, a prática pedagógica das professoras na SRM resultou (podendo 

também comprometer) no desenvolvimento de aprendizagens em um campo mais 

generalizado  como as aprendizagens associativa, cognitiva e social, bem como nas 

áreas específicas atendendo às necessidades da deficiência intelectual como os déficits 

no funcionamento adaptativo e comportamento adaptativo, estimulando o domínio 
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conceitual e prático. A ação pedagógica das professoras na SRM contribuem no 

desenvolvimento das funções mentais superiores, atendendo as especificidades das 

funções no AEE designadas nos documentos legais (BRASIL, 2008; BRASIL, 2010). 

Consideramos que o atendimento referente a especificidades da deficiência visual – 

baixa visão - do aluno João não foi contemplado nos resultados desta pesquisa.  

          Destarte, o uso dos recursos tecnológicos enquanto elemento da organização do 

trabalho pedagógico se destacou também enquanto implicação positiva, pois estes 

provocam estímulos específicos no desenvolvimento dos processos mentais superiores 

como instrumentos na internalização dos signos e significados, contribuindo de forma 

efetiva para o desenvolvimento das aprendizagens. Ainda no contexto desta faceta, 

verificamos que a prática pedagógica desenvolvida na SRM contribui no processo de 

escolarização do aluno PAEE, mas, não necessariamente no processo de inclusão, visto 

que, muitas vezes, configurou-se como o único espaço em que o aluno sentiu-se parte da 

instituição escolar. 

         As facetas da formação e saberes das professoras (Linda e Bela) e da 

organização do trabalho pedagógico resultaram (podendo também comprometer) no 

atendimento às necessidades específicas apresentadas pela deficiência intelectual (não 

se aplica ao caso da baixa visão) quanto ao estímulo e desenvolvimento de habilidades. 

Estas facetas são indissociáveis, já que as professoras, para conseguir atender o aluno 

PAEE, precisam de orientações e ações específicas, na especificidade de cada um. 

         Os elementos de natureza negativas que se destacaram na faceta da formação e 

saberes das professoras demonstraram a falta de conceituação dos componentes 

peculiares do AEE, lócus do desenvolvimento de sua prática pedagógica, a saber: a 

educação inclusiva e o atendimento educacional especializado denotando definições do 

senso comum, em nada distinguindo das conceituações feitas pelas professoras da SER 

(acerca destes componentes relatados pelas professoras da SRM), delineando o 

posicionamento crítico  das professoras que atuam no AEE diante dos mesmos, e de 

como eles se estabelecem nas linguagens, concepções e ritos na instituição escolar, e 

nos elementos constituintes da prática educativa (planejamento, objetivos, currículo, 

avaliação) configurando-se em ato político (FREIRE, 2008).  

          Destacamos, também, o saber experiencial como característico da prática 

pedagógica das professoras, podendo ocasionar uma prática pedagógica desprovida dos 
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saberes técnico científico advindos das formações, incidindo de forma negativa na 

organização do trabalho pedagógico que atenda às necessidades do aluno PAEE. As 

formações inicial e continuada são responsáveis pela constituição destes saberes na 

profissionalização docente, no contexto da Educação Especial na perspectiva Inclusiva, 

ficando mais sob a responsabilidade da formação continuada e em serviço, fato que 

acontece na Rede Municipal de Educação pesquisada, esta deve ser pensada “permeada 

por uma consciência conceitual e teórica dos sujeitos que a escola está formando” 

(PIMENTEL, 2016). Todavia, observamos uma experiência marcada por um saber 

construído com base no trabalho já desenvolvido por Linda e Bela na Educação Infantil 

e na Alfabetização, como indicativo e impulsionador ao desenvolvimento de uma 

prática pedagógica na SRM. Uma prática baseada na alfabetização (métodos de 

alfabetização) independente do ano escolar em que o aluno estava matriculado. Nesse 

sentido, essa é uma questão que demanda a continuidade da pesquisa. Uma prática 

sempre baseada em situações para alfabetizar, mesmo para os alunos que estavam 

matriculadas no 7º e 8º ano do Ensino Fundamental. 

           No âmbito da faceta organização do trabalho pedagógico, destacamos a prática 

da alfabetização com a utilização de métodos tradicionais (sintético e analítico), em que 

a repetição e a memorização são as bases de aprendizagem, indo de encontro às 

necessidades específicas apresentadas pelos alunos PAEE com DI e baixa visão 

(referimo-nos aos participantes desta pesquisa). Nesse caso, existe o déficit no domínio 

conceitual o qual envolve memória, leitura, escrita e outros, podendo comprometer o 

avanço e o sucesso do aluno no processo de alfabetização, resultando em um processo 

de aquisição mecânica da escrita e leitura desvinculada do letramento. Esse avanço e 

sucesso, mesmo que marcados pelo elogio, numa perspectiva behaviorista, que mantem 

esses alunos na escola. 

          Neste contexto, verificamos que a prática pedagógica foi voltada apenas para o 

processo de alfabetização; não apresentando um planejamento da ação pedagógica 

objetivando o desenvolvimento de outras aprendizagens, e a progressão positiva nos 

déficits dos domínios conceitual e prático; e configurando o espaço da SRM como uma 

sala de reforço para alunos ainda não alfabetizados. 

           A faceta da relação das professoras da SRM com a escola apresenta elementos 

que implicam de forma direta e contundente na inclusão escolar. Ao que se refere a 
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relação das professoras da SRM e da SER, corroboramos nesta investigação com o que 

já vem sendo indicado por resultados de outras pesquisas que estudaram o AEE e a 

SRM. Esta relação é casual e esporádica (momentos de atividade avaliativa, avaliação 

no final do ano para preenchimento do sistema) dependendo exclusivamente da 

disposição e interesse de cada professora com os alunos PAEE. 

           O momento do planejamento coletivo organizado por áreas do conhecimento (na 

Rede Municipal de Educação pesquisada) parece que ainda não conseguiu promover a 

articulação da comunicação pedagógica entre as professoras das SRM e SER. A marca 

maior desta relação (ou da falta dela) é a solidão do trabalho pedagógico das professoras 

da SRM e a invisibilidade do aluno PAEE na SER e, talvez, até do trabalho realizado 

pelas professoras do AEE. 

           Quanto à relação com a gestão, o posicionamento de Linda e Bela está de acordo 

com o que compreendem ser a função da coordenação pedagógica e direção escolar. O 

que podemos verificar é que o aluno PAEE não está contemplado na articulação 

pedagógica da escola (planejamento, currículo, avaliação). 

          Este cenário acima exposto compromete a inclusão escolar, que ainda está em 

processo de construção. É um elemento ligado indiretamente à prática pedagógica na 

SRM, mas que impede que esta, em colaboração e sintonia com a prática pedagógica da 

professora da SER, resulte em uma prática pedagógica inclusiva, assumindo o aluno 

PAEE como aluno da escola, de todos, ‘derrubando’ a cultura que vem se estabelecendo 

na instituição escolar, segregando este aluno no espaço do AEE, e atribuindo a 

responsabilidade pela concretização da inclusão escolar ao profissional que representa, 

na escola, a Educação Especial. 

       Concluímos, pois, que a prática pedagógica desenvolvida nas SRM traz 

implicações de natureza positivas e negativas para a inclusão escolar, mas, que apenas a 

prática pedagógica neste espaço, não é suficiente para a promoção e efetivação de 

práticas educativas e pedagógicas inclusivas. A inclusão escolar precisa de 

reciprocidade entre SER SRM e os elementos e atores do processo educativo para 

ser concretizada. Por fim, eis a seguinte reflexão: é a prática pedagógica desenvolvida 

nas SRM que indica a implicação negativa, ou é a falta de compreensão da política de 

inclusão, do trabalho a ser desenvolvido na SRM que faz aparecer as implicações 

negativas? Assim, há sempre alguns fios para novos estudos e pesquisas. 
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APÊNDICE 01 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ-UESC 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO  

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO - PPGE 

 

FICHA DE OBSERVAÇÃO 

Observação nº____________ 

Data ____________________ 

Horário – Início ___________________Término ________________ 

Escola _________________________________________________ 

Professor (a) _____________________________________________ 

Aluno (a)_________________________________________________ 

 

 

1-Como o(a) professor(a) recebe o(a) aluno(a): Horário:  

2-Descrição das atividades realizadas: Horário:  

3-Como o(a) professor(a) interage com o material 

da SRM com o aluno? 

Horário:  

4-Como o (a) aluno (a) interage com o material da 

SRM ? 

Horário:  

5-Mediação realizada pela professora no 

desenvolvimento das aprendizagens: 

Horário:  

6-Receptividade do(a) aluno(a) às atividades: Horário:  

7-A atividade desenvolveu que tipo de 

conhecimento: 

Social (  ) 

Afetivo (  ) 

Cognitivo (  ) 

Horário: Habilidades trabalhadas 

8-Conexão das atividades realizadas na SRM e 

sala de aula regular que o aluno frequenta.   

Sim (   ) 

Não (   ) 

Horário:  

9-A professora faz anotações (ficha de 

acompanhamento) sobre as aprendizagens e 

reações do aluno (a)? 

Horário:  

10-Como acontece o encerramento da atividade 

com o (a) aluno (a)? 

Horário:  
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APÊNDICE 02 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ-UESC 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO  

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO - PPGE 

 

PASTA ESCOLAR DO ALUNO(A) 

  A-Identificação do aluno 

1-Nome: 

2-Sexo/Idade: 

3-Filiação: 

4-Endereço: 

 

B-Vida Escolar 

5-Chegou nesta escola em: 

6-Ano que está matriculado: 

7-Reprovação:   s (  )        n (  )                           8- Qual ano? 

9-Laudo medico: s (   )      n (  )                          Data:                       

9.1-Observação: 

10-Já chegou na escola com laudo?    s (    )                     n (   ) 

11-Pareceres anteriores (médico, professores, AEE) 

12-Notificações da Escola: 

13-Parecer da professora atual: 

14-Outros: 
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APÊNDICE 03 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ-UESC 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO  

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO - PPGE 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Perfil da Professora: 

Escola: _______________________________________________________________ 

Professora:_____________________________________________________________ 

Sexo ________________           Idade__________________________ 

Tempo de trabalho na educação_______________________________ 

Tempo de trabalho na SRM ___________________________________ 

Tempo de trabalho nessa escola _______________________________ 

Observação:____________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Perguntas: 

1- Qual a sua trajetória profissional? 

2- Quais caminhos trouxeram até a SRM? 

3- Já participou de cursos para trabalhar na SRM? Quais? Quem lhe indicou? Qual o conteúdo desses cursos? 

4- Esses cursos contribuíram para o seu trabalho na SRM? 

5- Qual a sua concepção de Deficiência? 

6- Qual a sua concepção de Educação Inclusiva? 

7- Para você, o que é o Atendimento Educacional Especializado? 

8- O que pensa acerca das atribuições delegadas ao professor de AEE? 

9- Como organiza o trabalho pedagógico na SRM? 

10- Quais os critérios para o planejamento das atividades na SRM? 

11- Como foi aprendendo a organizar as atividades com os alunos na SRM? 

12- No momento do planejamento, que critérios (pedagógicos, especificidades do aluno e sua condição 

cognitiva, afetiva e social) você adota? Por quê? 

13- Quais os maiores desafios da sua prática pedagógica na SRM? 

14- Qual diálogo existe entre você e o professor(s) da classe regular dos alunos atendidos na SRM? 

(planejamento, acompanhamento, avaliação) 

15- Qual o apoio que lhe é oferecido pela gestão (direção, coordenação pedagógica) para a realização das 

atividades na SRM? 

16- Como você analisa e avalia o seu trabalho na SRM? Por quê? 
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APÊNDICE 04 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA O 

PROFESSOR 

 

Prezada Senhora, 

 

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), na pesquisa “SALA 

DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS: A PRÁTICA PEDAGÓGICA COMO 

MEDIADORA DE INCLUSÃO E APRENDIZAGEM”. Essa pesquisa justifica-se 

como possibilidade de compreender as práticas pedagógicas desenvolvidas nas Salas de 

Recursos Multifuncionais, como mediadoras de inclusão e aprendizagem, no 

atendimento educacional especializado. Os objetivos específicos são: Conhecer os 

pressupostos legais para funcionamento das Salas de Recursos Multifuncionais. 

Conhecer as práticas pedagógicas dos professores atuantes na Sala de Recursos 

Multifuncionais. Identificar na prática pedagógica elementos mediadores de inclusão e 

de aprendizagem cognitiva do aluno e do professor. Acompanhar e descrever as 

situações da prática pedagógica vivenciadas pelos professores e as aprendizagens 

construídas pelos alunos e professor. Apresentar um Seminário com a Secretaria 

Municipal de Educação para professores das SRM da rede municipal, apresentando os 

resultados da pesquisa colaborando com a formação continuada dos mesmos.  

As etapas de coletas de dados serão: apresentação do projeto de pesquisa ao 

Departamento de Educação Especial do município, à diretora, ao professor (a), aos pais 

dos alunos. A segunda etapa da coleta, utilizará os seguintes instrumentos: a análise das 

fichas escolares dos alunos atendidos na SRM a observação sistemática (fichas para 

acompanhamento) e não participante, a entrevista semiestruturada com o professor (a), 

o diário de campo da pesquisadora e s filmagens das aulas em vídeo. 

 Quanto aos benefícios para o professor (a) da SRM, a pesquisa contribuirá para a 

reflexão da prática pedagógica dos professores, e como estes aprendem a construir a sua 

prática, será uma reflexão durante a ação, sobre a ação e na ação, trazendo benefícios 

para o aluno enquanto melhoramento desta prática. Com relação aos riscos 

esclarecemos que há a possibilidade de desconforto, timidez e instabilidade emocional, 

estes podem ser ocasionados pela presença da pesquisadora durante o atendimento 

desenvolvido, pelas perguntas e gravações em vídeo da prática desenvolvida. 

Asseguramos a você o conhecimento prévio a respeito de todas as etapas da pesquisa, 

bem como nos colocamos à disposição para prestar informações acerca dos possíveis 

riscos decorrentes de sua participação, garantindo que durante todo o processo não 

haverá interferência da pesquisadora no trabalho do docente, e que a mesma tentará 

interferir o mínimo possível na rotina do atendimento.  

No caso de aceitar, após conhecer e compreender todos os procedimentos e 

desenvolvimento da pesquisa, você será participante e estará cedendo um tempo de 

atendimento semanal de dois alunos, escolhidos por você conforme organização 

existente na escola, no período de três meses para o desenvolvimento da pesquisa, sem 

nenhum prejuízo às atividades regularmente previstas com o discente. Asseguramos que 

o senhor (a) terá liberdade para pedir informações ou tirar qualquer dúvida que tiver 

sobre alguma questão, bem como desistir de participar da pesquisa no momento em que 

assim desejar, sem prejuízo moral, psicológico ou profissional, mesmo depois de ter 

assinado esse documento, e que não será, por isso, penalizada de nenhuma forma.  



142 
  

 
 

Caso desista, basta avisar a pesquisadora e este termo de consentimento livre e 

esclarecido será devolvido. Como responsável por esse estudo, tenho o compromisso de 

manter em sigilo os dados pessoais e confidenciais coletados durante todas as fases da 

pesquisa. Salientamos que os resultados obtidos serão utilizados apenas para alcançar os 

objetivos do trabalho, incluindo a publicação em revistas e eventos da área. 

Pretendemos com isso contribuir com novos encaminhamentos na prática pedagógica 

nas Salas de Recursos Multifuncionais. Comunicamos que todas as despesas referentes 

à pesquisa serão cobertas pela pesquisadora. Em caso de quaisquer eventuais danos 

decorrentes da pesquisa, o senhor (a) terá a garantia de indenização e ressarcimento. 

Assim, se está clara a finalidade da pesquisa e se concorda em participar, pedimos que 

assine este documento. Caso aceite, o senhor (a) receberá uma via desse termo de 

consentimento. 

Nossos sinceros agradecimentos por sua colaboração. 

  

Rejane Souza Ribeiro de Cristo. (Tel. 073 8803-7415, email: reje05ribeiro@gmail.com) 

Maria Elizabete Souza Couto. (Tel. 073 5680-5120, email: melizabetesc@gmail.com) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA O 

PROFESSOR [Continuação] 

“SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS: A PRÁTICA PEDAGÓGICA COMO 

MEDIADORA DE INCLUSÃO E APRENDIZAGEM” 

Eu, 

____________________________________________________________________ 

aceito participar das atividades do projeto de pesquisa “SALA DE RECURSOS 

MULTIFUNCIONAIS: A PRÁTICA PEDAGÓGICA COMO MEDIADORA DE 

INCLUSÃO E APRENDIZAGEM”. Fui devidamente informado e concordo que a 

pesquisadora acompanhe e observe do atendimento de um (a) aluno (a) na Sala de 

Recursos Multifuncionais. Permito que a entrevista seja gravada em áudio, bem como 

as filmagens em vídeo dos atendimentos realizados no período da pesquisa. Foi-me 

garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a 

qualquer penalidade, e que os dados da pesquisa serão tratados confidencialmente. 

Itabuna, ____de ____________ de ____ 

                                   ______________________________________________  

                                                           Assinatura da professora 

 

Este projeto de 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: Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, Km 16, 

Bairro: Salobrinho. Torre Administrativa - 3° andar CEP: 45662-900. Ilhéus-Bahia, 

aprovado segundo parecer nº 2.212.496 de 10 de agosto de 2017. 

Fone: (73) 3680-5319 E-mail: uesc@uesc.br Horário de Funcionamento: Segunda a 

Sexta-feira, de 8h às 12h e de 13h30 às 16h 

 

mailto:melizabetesc@gmail.com
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APÊNDICE 05 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA MENORES 

Prezado(a): 

Convidamos você para participar, como voluntário, na pesquisa “SALA DE 

RECURSOS MULTIFUNCIONAIS: A PRÁTICA PEDAGÓGICA COMO 

MEDIADORA DE INCLUSÃO E APRENDIZAGEM”, que tem como objetivo 

principal de compreender as práticas pedagógicas, ou seja o trabalho do professor nas 

Salas de Recursos Multifuncionais, mediadoras de inclusão e aprendizagem, no 

atendimento de suas necessidades.  

A pesquisa será realizada em duas escolas municipais, nos segmentos do Ensino 

Fundamental I e Ensino Fundamental II, e uma destas é a sua escola, na Sala de 

Recursos Multifuncionais, com dois alunos que recebem o atendimento, e que têm uma 

boa frequência na SRM e na escola. Eu irei acompanhar seu atendimento, sem interferir 

em nada no trabalho realizado pela sua professora, estarei observando e filmando em 

vídeo, mas a sua identidade, seu rosto de modo algum aparecerão ou estará exposto de 

qualquer forma, servindo apenas para a observação do trabalho docente realizado. 

A pesquisa e todos as ações que acontecerão durante a mesma, serão apresentadas e 

explicadas para a direção da escola, seu professor da SRM e seus pais ou responsáveis, 

esclarecendo todas as dúvidas que venham surgir.  

 Esta pesquisa trará como benefícios para o aluno, a compreensão das práticas do 

professor desenvolvidas no seu atendimento, e possíveis melhorias das mesmas. Com 

relação aos riscos esclarecemos que há a possibilidade de desconforto, timidez e 

instabilidade emocional, estes podem ser ocasionados pela presença da pesquisadora 

que até o momento não é conhecida daquele aluno, entretanto acreditamos que esses 

riscos serão minimizados, pois não acontecerão intervenções da pesquisadora nas aulas.  

Você não é obrigado a participar do estudo, tendo total liberdade para desistir de 

participar da pesquisa no momento que desejar, sem nenhum tipo de prejuízo. Em caso 

de desistência, este termo será devolvido.  

Contamos com a sua colaboração, e desde já agradecemos! Se estiver de acordo, favor 

assinar. 

 

 Rejane Souza Ribeiro de Cristo (Tel. 073-8803-7415, email:reje05ribeiro@gmail.com) 

 Maria Elizabete Souza Couto (Tel. 073-56805120, email: melizabetesc@gmail.com) 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA  MENORES 

[Continuação] 

“SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS: A PRÁTICA PEDAGÓGICA COMO 

MEDIADORA DE INCLUSÃO E APRENDIZAGEM” 

Eu, 

______________________________________________________________________ 

aceito participar das atividades do projeto de pesquisa: “SALA DE RECURSOS 

MULTIFUNCIONAIS: A PRÁTICA PEDAGÓGICA COMO MEDIADORA DE 
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INCLUSÃO E APRENDIZAGEM ”. Fui devidamente informado que serei 

acompanhado(a) e observado(a) pela pesquisadora no meu horário de atendimento na 

SRM. Foi-me garantido que poderei desistir da pesquisa a qualquer momento que 

desejar, sem que isto leve a quaisquer prejuízos em meu aprendizado na escola e que as 

informações confidenciais serão mantidas em sigilo.  

 

Itabuna, _____ de _____ de _______.  

______________________________________________  
                            Aluno(a)                                                                                            
Marca do polegar  

 

A rogo do senhor (a) ............................................................... Assinam:    

Assinatura da testemunha 1......................................................................  

Assinatura da testemunha 2......................................................................  

 

 

Este projeto de 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: Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, Km 16, 

Bairro: Salobrinho.  

Torre Administrativa - 3° andar CEP: 45662-900. Ilhéus-Bahia. Fone: (73) 3680-5319 

E-mail: uesc@uesc.br 

Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta-feira, de 8h às 12h e de 13h30 às 16h00. 
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APÊNDICE 06 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PAIS DE 

MENORES 

Prezado  Senhor(a): 

Convidamos seu filho (a) para participar, como voluntário, na pesquisa “SALA DE 

RECURSOS MULTIFUNCIONAIS: A PRÁTICA PEDAGÓGICA COMO 

MEDIADORA DE INCLUSÃO E APRENDIZAGEM”. Essa pesquisa justifica-se 

como possibilidade de compreender as práticas pedagógicas desenvolvidas nas Salas de 

Recursos Multifuncionais, mediadoras de inclusão e aprendizagem, no atendimento 

educacional especializado. Tem como objetivos específicos conhecer os pressupostos 

legais para funcionamento das Salas de Recursos Multifuncionais, conhecer as práticas 

pedagógicas dos professores atuantes na Sala de Recursos Multifuncionais, identificar 

na prática pedagógica elementos mediadores de inclusão e de aprendizagem cognitiva 

do aluno e do professor, acompanhar e descrever as situações da prática pedagógica 

vivenciadas pelos professores e as aprendizagens construídas pelos alunos e professor. 

Por fim pretendemos apresentar um Seminário com a Secretaria Municipal de Educação 

para professores das SRM da rede municipal, apresentando os resultados da pesquisa 

colaborando com a formação continuada dos mesmos.  

A pesquisa será realizada em duas escolas municipais, do Ensino Fundamental I e 

Ensino Fundamental II, nas Salas de Recursos Multifuncionais, com dois professores e 

quatro alunos, dois alunos de cada escola. Antes de iniciarmos a pesquisa, o referido 

projeto será apresentado ao Departamento de Educação Especial do município, a 

direção, aos professores e aos pais dos alunos. Os instrumentos de coleta de dados para 

a realização da pesquisa são: as fichas escolares dos alunos e o planejamento de aula do 

professor, ficha de observação e filmagem em vídeo das aulas, entrevista com os 

professores, diário de campo da pesquisadora e gravações de vídeos das aulas.  

No caso de vosso consentimento, após o conhecimento e entendimento dos 

procedimentos da pesquisa e assinatura deste termo, em comum acordo com seu filho, e 

somente nestas condições, o mesmo será participante da pesquisa, a qual será realizada 

durante três meses, no horário de atendimento na SRM, em concordância com o 

professor e a direção da escola. Os alunos envolvidos na pesquisa serão acompanhados 

e observados pela pesquisadora, sem nenhuma interferência da mesma no trabalho e 

atendimento realizado pelo professor. 

A pesquisa trará como benefícios para o aluno, a compreensão das práticas do professor 

desenvolvidas no atendimento de suas necessidades escolares específicas, e possíveis 

melhorias do mesmo. Com relação aos riscos esclarecemos que há a possibilidade de 

desconforto, timidez e instabilidade emocional, estes podem ser ocasionados pela 

presença da pesquisadora que até o momento não é conhecida daquele aluno, entretanto 

acreditamos que esses riscos serão minimizados, pois não acontecerão intervenções no 

trabalho do professor pela pesquisadora no atendimento ao seu filho. Assim, colocamo-

nos à disposição para prestar informações acerca dos possíveis riscos decorrentes da 

participação do seu filho.  

Asseguramos que o Senhor (a) terá liberdade para pedir informações ou tirar qualquer 

dúvida que tiver sobre alguma questão, bem como não permitir mais que seu filho 

participe da pesquisa no momento que desejar, mesmo depois de ter assinado esse 

documento, e que não será, por isso, penalizado de nenhuma forma. Como responsáveis 
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por este estudo, temos o compromisso de manter em sigilo os dados pessoais e 

confidenciais coletados durante todas as fases. E no caso, de quaisquer eventuais danos 

decorrentes da pesquisa, o aluno terá a garantia de indenização e ressarcimento. Seu 

filho não é obrigado a participar do estudo, tendo total liberdade para desistir de 

participar da pesquisa no momento que desejar, sem prejuízo moral e psicológico. Em 

caso de desistência, este termo de consentimento livre e esclarecido será devolvido. 

Caso seu filho participe, ele também terá a liberdade para pedir informações ou tirar 

qualquer dúvida que tiver. Aceitando, o Senhor (a) receberá uma via desse termo de 

consentimento. Então, se está claro para o Senhor (a), peço que assine este documento. 

O seu consentimento deve estar de acordo com o consentimento do seu filho (a), isto é, 

se seu filho não concordar em participar, a opinião dele será respeitada. 

Nossos sinceros agradecimentos por sua colaboração.  

 

 Rejane Souza Ribeiro de Cristo (Tel. 073-8803-7415, email:reje05ribeiro@gmail.com) 

 Maria Elizabete Souza Couto (Tel. 073-56805120, email: melizabetesc@gmail.com) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PAIS DE 

MENORES [Continuação] 

“SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS: A PRÁTICA PEDAGÓGICA COMO 

MEDIADORA DE INCLUSÃO E APRENDIZAGEM” 

Eu, 

____________________________________________________________________, 

aceito que meu filho (a) participe das atividades do projeto de pesquisa: “SALA DE 

RECURSOS MULTIFUNCIONAIS: A PRÁTICA PEDAGÓGICA COMO 

MEDIADORA DE INCLUSÃO E APRENDIZAGEM ”. Fui devidamente informado 

que ele será acompanhado (a) e observado pela pesquisadora no atendimento na SRM. 

Foi-me garantido que meu filho poderá desistir da pesquisa a qualquer momento que 

desejar, sem que isto leve a quaisquer prejuízos em seu aprendizado na escola e que as 

informações confidenciais serão mantidas em sigilo.  

Itabuna, _____ de _____ de _______.  

______________________________________________  

                 Pais ou responsável                                                                                     Marca 

do polegar  

A rogo do senhor (a) ............................................................... Assinam:    

Assinatura da testemunha 1......................................................................  

Assinatura da testemunha 2......................................................................  

 

 


