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RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo analisar as implicações administrativo-pedagógicas das bases 

teórico-pedagógicas que norteiam a Educação Especial e a política de Educação Inclusiva, 

fundamentalmente para a oferta e a estruturação do Atendimento Educacional Especializado 

(AEE) nas redes municipais de ensino de Aparecida de Goiânia/GO e Cascavel/PR. A 

investigação caracteriza-se como sendo uma pesquisa bibliográfico-documental e de campo, 

tendo como procedimento para a coleta e registro de dados, a entrevista semiestruturada 

gravada em áudio. A análise dos dados obtidos a partir das normativas legais da 

operacionalização do Atendimento Educacional Especializado (Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008, Resolução nº 4 de 02 de outubro do 

2009, Decreto nº 7.611 de 17 de novembro de 2011); do atual Plano Nacional de Educação; 

dos documentos orientadores no âmbito municipal e das entrevistas realizadas foram 

subsidiados pelos pressupostos teórico-filosóficos da Pedagogia Histórico-Crítica e da 

Psicologia Histórico-Cultural. Fundamentados por um conjunto de bases teóricas, aqui 

identificadas como “miscelâneas pragmáticas” e “miscelâneas críticas”, constatamos que os 

municípios estão articulando de forma distinta a operacionalização desse serviço. Por um 

lado, o AEE está sendo interpretado como estratégia para compensar deficiências de 

diferentes ordens, defendendo a organização do trabalho pedagógico centrado em uma 

concepção produtivista de educação, limitando-se a um quadro naturalizante de estruturação 

do homem e considerando o ser humano em abstrato, desvinculado de um engajamento 

contextual. De outro lado, seguindo as mesmas orientações legais e operacionais, verificamos 

possibilidades diferenciadas de promover o desenvolvimento humano, sem, contudo, perder 

de vista  sua especificidade pedagógica: a transmissão do saber objetivo produzido 

historicamente e interpretado como condição para o desenvolvimento. Com base nos 

resultados, enfatizamos a importância da teoria educacional como orientadora da prática 

educativa, ressaltando que a superação das práticas fragmentadas, fetichizadas e alienadas, 

sejam da prática social global e/ou da prática educacional, está, necessariamente, vinculada a 

uma teoria da práxis crítica, transformadora das relações de poder, pois os determinantes 

históricos, políticos e econômicos incidem sobre o processo. 

 

Palavras-Chave: Educação Especial; Política de Educação Inclusiva; Atendimento 

Educacional Especializado; Pedagogia Histórico-Crítica; Psicologia Histórico-Cultural.  
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ABSTRACT  

  

This study aimed to analyze the administrative and pedagogical implications of theoretical 

and pedagogical basis that guide the Special Education and Inclusive Education policy,mainly 

to the supply and structuring of Specialized Educational Assistance (ESA) in municipal 

education networks of Aparecida de Goiânia / GO and Cascavel / PR.The research is 

characterized as a  bibliographic and documentary research and field research, having as a 

procedure for data collection and registration, semi-structured interviews, recorded in audio. 

The analysis of data obtained through the legal regulations of the operationalization of the 

Specialized Educational Assistance (National Special Education Policy on Inclusive 

Education Perspective 2008, Resolution No. 4 of 02 October 2009, Decree No. 7611 of  

November 17, 2011); of current National Education Plan - PNE (BRAZIL, 2014); the guiding 

documents at the municipal level and the interviews were subsidized by theoretical and 

philosophical assumptions of Historical – critical Pedagogy, and Historical – Cultural 

Psychology. Based on a set of theoretical basis, here identified as "pragmatic miscellaneous" 

and "critical miscellaneous " we found that the municipalities are articulating differently the 

operation of this service. On the one hand , the ESA is being interpreted as a strategy to offset 

deficiencies of different orders , defending the organization of the pedagogical work centered 

on a productivist conception of education , limited to a man structuring naturalizing 

framework and considering the human being in the abstract, disconnected from a contextual 

engagement.On the other hand, following the same legal and operational guidelines, we find 

different possibilities to direct human development, without, however, losing sight of its 

educational specificity: the transmission of objective knowledge historically produced and 

interpreted as a condition for development. Based on the results, we emphasize the 

importance of educational theory guiding the educational practice, noting that overcoming the 

fragmented practices , fetishized and alienated , are the global social practice and / or 

educational practice is necessarily tied to a theory of critical praxis, transforming power 

relations, therefore, the historical, political and economic determinants affect the process. 

Keywords: Special Education; Inclusive education policy; Specialized Educational 

Assistance; Historical – critical Pedagogy; Historical – Cultural Psychology. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta pesquisa tem como objeto de análise a política de educação inclusiva e as bases 

teórico-pedagógicas que fundamentam a oferta e a estruturação do Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) nas redes municipais de ensino, tendo como delimitação a Rede Pública 

Municipal de Educação de Aparecida de Goiânia/GO e de Cascavel/PR
1
. 

A escolha por este tema teve início com os conhecimentos teóricos adquiridos durante 

os cursos de graduação em psicologia e pedagogia, e pelas experiências vivenciadas desde o 

ano de 2008 como psicóloga na equipe multiprofissional do setor responsável pela Educação 

Especial na Secretaria Municipal de Educação (SME) de Aparecida de Goiânia/GO. 

Durante o exercício desta função, deparamo-nos com inúmeras questões relativas ao 

desenvolvimento das pessoas com deficiências que nos chamaram a atenção. Uma delas foi a 

constatação de que as dificuldades de aprendizagem dos alunos que apresentam atraso 

cognitivo, deficiências sensoriais ou um transtorno específico no desenvolvimento 

manifestam-se como um contínuo, podendo, por um lado, apresentar-se desde situações leves 

e transitórias, passíveis de intervenção pedagógica e estratégias metodológicas adotadas 

cotidianamente, até, de outro lado, situações mais complexas e permanentes, requerendo, 

além do domínio do saber a ser transmitido, o conhecimento de como esse educando se 

desenvolve a fim de descobrir as formas mais adequadas de promover o desenvolvimento 

humano, sem, contudo, perder de vista o saber objetivo produzido historicamente. 

Não obstante, neste último caso, tornava-se necessário rever uma multiplicidade de 

elementos que estavam direcionando o trabalho pedagógico da Educação Especial, tanto no 

âmbito da secretaria da educação quanto no próprio contexto escolar. Esses elementos 

precisavam ser ordenados e unificados. 

Na época, já observávamos a vinculação entre as diferentes concepções de 

desenvolvimento e aprendizagem com as políticas governamentais. Contudo, pensávamos, 

equivocadamente, que, devido às especificidades do desenvolvimento dos alunos com 

                                                           
1
 A escolha pelos campos de investigação estão relacionados a nossa atuação profissional e interesses 

metodológicos da pesquisa. Nesse sentido, é oportuno destacar que o município de Cascavel/PR apresenta ações 

elaboradas pela Secretaria Municipal de Educação, no campo da Educação Especial, desde o ano de 1978, o que 

contribui para as possibilidades de delineamento de objetivos, organização, operacionalização, acompanhamento 

e avaliação da política inclusiva. Destaca-se também a fundamentação teórico-metodológica do Currículo desse 

município, o qual vai ao encontro das concepções de trabalho educativo e desenvolvimento humano defendidas 

nesta dissertação. 
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deficiências ou transtornos, tais estratégias estavam asseguradas pelos referenciais teóricos e 

documentos legais que orientavam a educação especial, podendo, assim, ser uma lacuna 

vivenciada pelo município em questão, decorrente, possivelmente, de ausência de elaboração 

teórica dos propositores dessa política no âmbito municipal. Na ocasião, não observávamos 

que a ausência poderia significar uma especial presença. Assim, passamos a almejar, por meio 

de uma pesquisa científica, compreender as orientações legais e concepções conduzidas pela 

política inclusiva, a fim de ampliar o nosso conhecimento acadêmico e, prioritariamente, 

contribuir para uma nova forma de organização e estruturação do trabalho, possibilitando 

novos olhares e fazeres para a educação especial no município de Aparecida de Goiânia/GO. 

Neste objetivo inicial, acreditávamos que, ao apreender as determinações legais e 

concepções teóricas que subsidiavam o trabalho pedagógico na educação especial, teríamos, 

pois, condições de conjecturar metodologias e práticas pedagógicas que atendessem ao aluno 

concreto que se encontra na sala de aula, levando em conta sua realidade física, biológica, 

psicológica, cultural e social. Partíamos do pressuposto de que a finalidade da educação 

especial tinha os mesmos objetivos da educação como um todo, isto é, como sendo de 

influência e intervenções planejadas, com objetivos premeditados e conscientes nos processos 

de crescimento e desenvolvimento natural do organismo (VYGOTSKY, 1999). 

Essas determinações conduziram-nos à elaboração do projeto de pesquisa para o Curso 

de Mestrado em Educação. Porém, uma vez aluna da linha de pesquisa “Cultura e Processos 

Educacionais”, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal de Goiás (PPGE/UFG), nos foram apresentados referenciais teóricos que 

possibilitaram perceber contradições presentes tanto nos elementos que compõem a política 

educacional em geral quanto dentro da própria especificidade da Educação Especial. 

Durante o processo de elaboração desta dissertação, decorrente das análises dos 

documentos representativos desta modalidade de ensino e dos resultados de pesquisas 

realizadas no campo da Educação Especial, nas quais destacamos os estudos de Bueno (1993), 

Garcia (2006), Garcia e Michels (2011), Kassar (2011), Mazzotta (2005), Mendes (2010), 

Michels (2000), Jannuzzi (2012), Prieto (2006) e Silva (2013), foi possível percebermos que, 

nas últimas décadas, a forma que a política educacional brasileira vem se estruturando para 

atender às pessoas com algum tipo de deficiência ou transtornos na rede regular de ensino 

ganhou novos contornos. Sendo assim, reconfigurou-se tanto o público-alvo desta modalidade 

de ensino quanto as formas de organização do serviço da Educação Especial, no que se refere 

à função da educação, da escola e da especificidade do trabalho educativo.  
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Constatamos que, por estarem vinculadas ao conjunto das políticas sociais, as 

orientações legais no campo educacional apresentam-se interligadas com as mudanças e 

transformações políticas, sociais, econômicas e culturais da sociedade contemporânea, 

vinculando a educação ao desenvolvimento econômico do país e erigindo o processo 

educativo em consonância com o plano hegemônico e com determinações materiais que 

sustentam os interesses do sistema capitalista. Por esse viés, a discussão sobre o nível de 

qualidade e concepção de educação direcionada ao deficiente está alinhada com as relações 

produtivas, com a qualidade da força produtiva necessária ao mercado de trabalho. 

Outro ponto observado refere-se às determinações específicas para a área. Ao 

consubstanciar-se nas recomendações internacionais, a atual política educacional brasileira 

está apoiada em um discurso inclusivo, que possibilita associar os conceitos de direitos 

humanos ao de desenvolvimento. Em decorrência disso, a Educação Especial, que, em sua 

origem, se preocupava com sujeitos com deficiências orgânicas e sensoriais, vem sofrendo 

alterações relevantes na medida em que as políticas inclusivas se encaminham sob a 

orientação de incluir todas as crianças que apresentam dificuldades no processo de ensino-

aprendizagem, vinculadas ou não a uma causa orgânica específica, em turmas do ensino 

regular. 

Não obstante, fundamentada no enfoque inclusivista, essa política passa a seguir um 

modelo universalista na gestão e relativista no currículo (MICHELS; CARNEIRO; GARCIA, 

2010), deslocando para as redes de ensino uma centralidade nas responsabilidades 

administrativa, financeira e pedagógica, de forma que a participação dos municípios e estados 

tornaram-se elementos fundantes para a efetivação e promoção das políticas de educação 

especial (PRIETO, 2006). A expansão das estratégias para esse atendimento encontra-se 

melhor sistematizada a partir do ano de 2008, com a elaboração do documento Política 

Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), 

cujos princípios emanados elegem, como público-alvo do atendimento, alunos com 

deficiências (compreendidos como os que apresentam deficiência física, visual, auditiva e 

intelectual), altas habilidades/superdotação e transtornos globais do desenvolvimento, 

apontando o Atendimento Educacional Especializado (AEE) como suporte para as 

necessidades específicas desses educandos matriculados na rede regular de ensino.  

Assim, desde 2003, o Governo Federal opta por oferecer esse atendimento na sala 

comum de escolas públicas, na forma de Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) no 

período contrário ao da escolarização. Todavia, fundamentadas em princípios de base 
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produtivista, as vertentes pedagógicas que subjazem à organização desse atendimento são 

orientadas por uma pedagogia de tendência tecnicista, inspirada nos princípios de 

racionalidade, eficiência e produtividade, defendendo a educação como algo objetivo e 

operacional. Disseminam valores que, ao realçar a negação da perspectiva da totalidade para o 

processo de desenvolvimento humano, reforçam, no campo educacional, na concepção de 

formação de professores e nos currículos escolares, uma ênfase nos conhecimentos tácitos, 

desarticulando a necessária relação entre teoria e prática (DUARTE, 2010). Em decorrência, 

ao contrário do que inicialmente prevíamos, as normativas legais apresentadas aos sistemas de 

ensino enfatizam orientações técnicas e operacionais para a oferta e estruturação desse serviço 

(BRASIL, 2008, 2009, 2010a, 2011), secundarizando, pois, a especificidade do trabalho 

pedagógico e as particularidades do desenvolvimento da pessoa com deficiência.  

Foi, portanto, diante da constatação desses determinantes e devido às leituras e 

discussões realizadas nas disciplinas oferecidas por este programa, no qual, particularmente, 

destacamos a disciplina Pedagogia Histórico-Crítica e trabalho educativo, ministrada pelo 

professor orientador desta pesquisa, Dr. Régis Henrique dos Reis Silva, por nos propiciar 

informações específicas voltadas a uma organização do trabalho pedagógico empenhado em 

colocar a educação a serviço da transformação das relações sociais, que concluímos sobre a 

necessidade de redirecionar o nosso objeto de investigação. 

Cientes, agora, de que, historicamente, a educação tem sido considerada como um 

instrumento de mediação em uma sociedade de classes, podendo, de acordo com sua 

fundamentação teórica, deixar de exercer sua função política de socialização do conhecimento 

para se dissolver em práticas pedagógicas que visam à manutenção da classe hegemônica 

(SAVIANI, 2012a; SILVA, 2013), passamos, pois, a centrar nossos esforços na compreensão 

das bases teórico-pedagógicas que fundamentam a política de educação especial, 

particularmente a organização do Atendimento Educacional Especializado. Desse modo, 

objetivamos identificar e discutir como a concepção presente nesses referenciais, em relação 

ao papel da educação na sociedade, interfere nas práticas administrativo-pedagógicas 

operacionalizadas pelas redes de ensino. 

Tal interesse se justificou porque a nossa compreensão teórica nos apontava que as 

orientações pedagógicas para o AEE nas redes de ensino poderiam estar sendo fundamentadas 

a partir de duas perspectivas. Isto é, atendendo essencialmente ao que está disposto nas 

orientações legais e, desse modo, priorizando o conhecimento pessoal, o não verbalizado, as 

relações sociais e a autonomia, ou, por outro lado, adotando uma determinada corrente 
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teórico-filosófica para a fundamentação dos seus currículos e, neste caso, não se subordinando 

às orientações mais gerais da política inclusiva, defendendo, portanto, uma concepção de 

sociedade, educação e desenvolvimento humano de modo a considerar o caráter histórico do 

ser humano. 

Considerando a nossa atuação na equipe multifuncional da secretaria municipal de 

educação de Aparecida de Goiânia/GO, vislumbrou-se assim o nosso interesse em investigar a 

problemática levantada neste estudo no referido município. A função e atribuições dessa 

equipe se dirigem em torno de: Estruturar e acompanhar as políticas de educação inclusiva na 

rede; estruturar a oferta e a organização do Atendimento Educacional Especializado; 

estabelecer articulação de ações no âmbito da secretaria de educação com outras instituições 

de forma intersetorial; e a elaboração de políticas de formação continuada para os 

profissionais que atuam nas SRM com o AEE. 

Contudo, a rede de ensino de Aparecida de Goiânia não caracterizava, explicitamente, 

no seu plano de educação, uma concepção pedagógica específica para a estruturação da 

proposta de educação inclusiva. E, mesmo cientes de que os documentos oficiais, ainda que 

implicitamente, expressam uma concepção de ser humano, sociedade, educação e educação 

especial, os quais na maior parte das vezes não diferem daquelas apresentadas na política de 

educação inclusiva, a discussão teórica que fomos desenvolvendo durante esta formação nos 

apontava a importância de uma teoria educacional como orientadora do trabalho educativo. 

Assim, entre as diferentes possibilidades de melhor compreender a nossa problemática de 

pesquisa, apresentou-nos, como interesse metodológico, a necessidade de analisarmos, 

também, outra rede de ensino que apresentasse tais possibilidades, intencionando identificar 

as implicações entre as duas formas de organização desse atendimento no âmbito municipal. 

Partindo dessa finalidade, verificamos que algumas redes municipais de ensino 

caracterizam um determinado referencial teórico para a fundamentação dos seus currículos. E, 

dentre esses referenciais, destacamos o estudo realizado por Malanchen, Matos e Pagnoncelli 

(2012), no qual apresentam a proposta curricular da rede pública de ensino do município de 

Cascavel – PR, revelando que a prática educativa proposta para a fundamentação no currículo 

desse município adota uma determinada corrente teórico-filosófica, voltada para uma 

educação que considera o caráter histórico do ser humano, educando-o para transformar sua 

consciência e que, a partir de sua práxis, transforme sua própria história. 

Outros fatores contribuíram e nos instigaram a centrarmos nossos esforços na 

compreensão sobre a forma de organização e estruturação do atendimento especializado nessa 
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rede de ensino. Dentre os quais, destacamos: os pressupostos teórico-pedagógicos firmados 

no Currículo desse município, orientado pelo método materialista histórico e dialético e, 

consequentemente, a apropriação da Pedagogia Histórico-Crítica como teoria orientadora da 

prática educativa e a Teoria Histórico-Cultural, que busca compreender o desenvolvimento do 

psiquismo humano destacando a dimensão social que o envolve; a relevante quantidade de 

trabalhos acadêmicos e científicos, publicados em livros, revistas e periódicos, anunciando a 

intencionalidade do trabalho pedagógico defendido pela rede de ensino e a concepção de 

educação das pessoas com deficiências a ele associado e, por fim, o rico acervo de 

informações disponibilizadas no portal do município, o que confere mecanismo importante no 

auxílio de coleta e confirmação de dados. 

Nessa vertente, objetivando identificar quais são as bases teórico-pedagógicas que 

estão fundamentando as políticas do AEE e suas implicações para a organização do trabalho 

educativo, optamos, como campo de investigação, pela análise da rede de ensino do 

município de Aparecida de Goiânia/GO e a rede de ensino de Cascavel/PR, devido às 

particularidades apresentadas anteriormente. 

Tal preocupação é justificada porque a escolha explícita, ou não, de um determinado 

referencial teórico para subsidiar e orientar a prática educativa, apontando uma concepção 

pedagógica que promova um ato intencional na organização do atendimento escolar, bem 

como no processo de gestão para a implementação, acompanhamento e formação de equipes 

responsáveis para estruturar o serviço da educação especial, não é posta pelas diretrizes da 

política educacional brasileira. Tais iniciativas estão sob as responsabilidades das secretarias 

municipais, estaduais ou órgãos equivalentes (BRASIL, 2009), podendo realizá-las conforme 

suas possibilidades e concepções de gestão. 

Objetivando conhecer a forma de estruturação dessa política inclusiva, estudos 

realizados no âmbito do Grupo de Estudos sobre Política Educacional e Trabalho – 

GEPETO/UFSC
2
 evidenciaram que a maioria dos municípios segue as diretrizes operacionais 

das políticas de inclusão. Porém, grande parte não tem uma proposta pedagógica definida, de 

forma que advoga às unidades escolares a responsabilidade por tais projetos. Sobre essa 

evidência, Garcia (2013) alerta que, se por um lado pode significar uma maior 

                                                           
2
 GEPETO – Grupo de Estudos do Centro de Ciências de Santa Catarina – UFSC. Atualmente sob a coordenação 

das professoras Dra. Eneida Oto Shiroma e Dra. Rosalba Maria Cardoso Garcia. Disponível em: 

<http://gepeto.ced.ufsc.br/pesquisadores/coordenadores/>. Acesso em: 12 jul. 2016. 

 

http://gepeto.ced.ufsc.br/pesquisadores/coordenadores/
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democratização, por outro, possibilita a presença de diferentes concepções e práticas de 

inclusão e de exclusão escolar. 

Sobre essa realidade, estudos realizados por Leher (2012) evidenciaram que, na 

tentativa pragmatista de efetivar as políticas, muitos estados e municípios adotam medidas 

minimalistas, secundarizando a aprendizagem e valorizando os resultados positivos, mesmo 

que não sejam verdadeiros. Nesse contexto, a inclusão contenta-se com a ampliação da 

matrícula sem, no entanto, atentar-se para as condições pedagógicas, teóricas, metodológicas 

e políticas que permitam ao aluno usufruir do seu direito de acesso à educação e aos 

conhecimentos. 

 Silva (2013) esclarece que as implicações epistemológicas e ontológicas, presentes nos 

pressupostos teóricos que discutem essa temática, propiciam a compreensão da realidade por 

caminhos diversos. Nesse sentido, ressalta a necessidade de se discutir esses questionamentos 

por um viés de caráter político-pedagógico, investigando e discutindo quais as concepções de 

ser humano, sociedade, educação e educação especial estão presentes nos referenciais teóricos 

que discutem e fundamentam tanto a política educacional inclusiva quanto o debate acerca da 

deficiência e/ou diferença.  

 Essa necessidade também se efetiva porque toda teoria tem consequências positivas e 

negativas. Em seu lado positivo, é ressaltada a possibilidade de nos oferecer as bases racionais 

e críticas, “[...] para rejeitar muito do que hoje nos chega como consenso ou como sabedoria 

política realista”; e, no aspecto negativo, “[...] a teoria pode promover o ceticismo 

generalizado sobre as questões do conhecimento, da verdade e da justiça [...]” (MORAES, 

2001, p. 18-19). 

Garcia (2004) contribui para essa discussão acrescentando que, por trás das teorias e 

documentos normatizadores, há um caráter ideológico, enfatizando ou obscurecendo fatos 

dentro daquilo que já está presente na vida social, visto que 

 

[...] os formuladores dessa documentação enfatizam, sublinham, focam 

algumas práticas e pensamentos; desqualificam, obscurecem, desprezam 

outros. Pensamentos e práticas mais convenientes a um projeto social 

ganham corpo, formas, conceitos, concepções que os sustentem e passam a 

ser considerados como “propostas”, “diretrizes”, “parâmetros” etc (GARCIA, 

2004, p. 13). 

 

 Assim, com a intenção de constatar o alcance e a influência das discussões e 

concepções presentes nos referenciais teóricos e documentos legais que discutem e 
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regulamentam a política educacional brasileira para a oferta e estruturação do AEE, alguns 

questionamentos se traduzem em perguntas para esta investigação, são eles: 

a) Em que medida, os movimentos ocorridos no âmbito político, econômico e social 

interferem no desenvolvimento e direcionamento da política educacional brasileira?  

b) Quais são as bases teórico-pedagógicas que fundamentam a política para o 

Atendimento Educacional Especializado?  

c) Em que medida os municípios brasileiros incorporam as premissas das diretrizes 

operacionais que viabilizam a implantação do AEE na organização e efetivação dos 

seus planos de educação?   

d) Está sendo possível, aos alunos com deficiência, altas habilidades e transtornos globais 

do desenvolvimento, o alcance dos propósitos pedagógicos e a aquisição dos 

conteúdos curriculares nas SRM acompanhadas pela rede regular de ensino? 

e) Quais ações têm sido reveladas pelas políticas públicas em âmbito federal e municipal 

para a formação técnico-científica dos professores que atuam no Atendimento 

Educacional Especializado?  

f) Como esta formação tem se efetivado nas secretarias municipais de educação? 

 Dessa forma, diante das orientações e premissas da atual política inclusiva para a 

oferta do Atendimento Educacional Especializado e considerando as necessidades 

apresentadas nas questões anteriores, este estudo objetiva responder à seguinte questão 

central: Quais as bases teórico-pedagógicas do AEE das redes municipais de Aparecida 

de Goiânia/GO e Cascavel/PR e as implicações destas na práxis administrativo-

pedagógica? 

 Intencionando pesquisar a referida problemática, recorreremos à investigação 

procurando alcançar os seguintes objetivos:  

 

Geral: 

 Identificar e analisar as bases teórico-pedagógicas do AEE dos municípios de 

Aparecida de Goiânia/GO e Cascavel/PR e discutir as implicações destas na práxis 

administrativo-pedagógica. 
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Específicos: 

 Descrever e discutir a política de educação especial na perspectiva da educação 

inclusiva, particularmente as diretrizes operacionais do AEE para a educação básica; 

 Descrever e analisar a política de educação especial na perspectiva da educação 

inclusiva do município de Aparecida de Goiânia/GO e Cascavel/PR, principalmente o 

processo de implementação do Atendimento Educacional Especializado nas redes de 

ensino dos referidos municípios; 

 Identificar e discutir, a partir das concepções de ser humano/sociedade, deficiência, 

escola/sociedade, trabalho educativo, desenvolvimento humano, professor, educação e 

educação especial das bases teórico-pedagógicas que fundamentam a política 

educacional do AEE dos municípios em análise e suas implicações para a práxis 

administrativo-pedagógica. 

 

Procedimentos Metodológicos: 

 

Esta investigação caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfico-documental e de 

campo. Para o alcance dos objetivos propostos, a pesquisa foi organizada em três momentos. 

No primeiro momento, iniciamos a revisão bibliográfica, análise documental e construção do 

referencial teórico referente à política de educação inclusiva e às bases teórico-pedagógicas 

que fundamentam a oferta e a estruturação do AEE.   

Parte-se então da compreensão de que a organização do processo de ensino-

aprendizagem, para ser adequadamente compreendida, exige que se pensem os problemas da 

educação numa perspectiva radical, rigorosa e de conjunto (SAVIANI, 2012b). Portanto, a 

concepção teórica que fundamenta a visão de ser humano, deficiência, escola, trabalho 

educativo, ensino-aprendizagem e/ou desenvolvimento humano e professor, para esta 

pesquisa, está consubstanciada em pressupostos teóricos que apregoam um projeto de 

educação, sociedade e ser humano afinado com os objetivos da transformação social e com a 

formação de um ser humano omnilateral, ou seja, um ser humano com individualidade livre e 

universal. 

Para tanto, como teoria orientadora da prática educativa, aproximamo-nos da proposta 

pedagógico-metodológica e dos pressupostos filosóficos da Pedagogia Histórico-Crítica, 

teoria que se empenha em colocar a educação a serviço da transformação das relações sociais. 
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Nesse caso, as análises de Saviani (1996; 2005; 2012a; 2012b; 2013a; 2013b), entre outros 

que contribuem para a construção coletiva deste referencial teórico, tornaram-se de especial 

importância. Como teoria orientadora do desenvolvimento, fomos consubstanciados pela 

Teoria Histórico-Cultural cujo pressuposto procura explicar o aprendizado humano a partir de 

sua natureza social. Nela, destacam-se os estudos de Vygotsky
3
 (1989; 1993; 1997; 1999) e de 

Vygotsky e Luria (1996). A contribuição dessas duas perspectivas teóricas é sinalizada por 

Silva (2014) como sendo possibilidade de uma práxis transformadora a partir da escola. De 

acordo com o autor,  

 

[...] a pedagogia histórico-crítica, que, além de não aderir ao ceticismo 

epistemológico e relativismo ontológico, assim como a psicologia histórico-cultural, 

defende a apropriação da cultura por meio do ensino sistematizado e a transmissão 

de conhecimentos clássicos como função precípua da Escola. Ao mesmo tempo, 

visualiza nesta a possibilidade de se constituir um lócus de compreensão da 

marginalização, inclusive dos deficientes – suas origens, desdobramentos e os 

mecanismos para seu enfrentamento (SILVA, 2014, p. 86). 

 

Também focalizamos as análises sobre os estudos realizados no campo da Educação 

Especial, destacando-se Jannuzzi (2012), e a forma como a política educacional brasileira 

vem se estruturando para atender às pessoas com algum tipo de deficiência ou transtornos no 

desenvolvimento na rede regular de ensino. Para esta reflexão, as contribuições de Barroco 

(2007; 2011), Garcia (2004; 2006; 2013), Kassar (2011; 2013), Mendes (2006; 2010), 

Michels (2000; 2010; 2011), Silva (2013), entre outros que discutem a trajetória e o percurso 

político dessa modalidade de ensino, tornaram-se imprescindíveis. 

Para a análise dos documentos legais, além das orientações fundantes da política 

educacional, recorremos aos documentos oficiais que normatizam a política da Educação 

Especial, principalmente os documentos orientadores da operacionalização do Atendimento 

Educacional Especializado, destacando-se entre eles: Política Nacional da Educação Especial 

na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008); Diretrizes Operacionais para o AEE 

na Educação Básica (BRASIL, 2009), por meio da Resolução n° 4, de 02 de outubro de 2009; 

o Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre a Educação Especial e 

redefine o atendimento educacional especializado (BRASIL, 2011); e o atual Plano Nacional 

de Educação - PNE (BRASIL, 2014a). No âmbito municipal, recorremos, prioritariamente, às 

                                                           
3
 Não há uma única padronização na forma de grafar o nome desse autor russo, podendo então ser encontradas 

várias formas: Vygotsky, Vigotski, Vygotski e até Vigotskii. Nesta discussão, adotaremos a grafia “Vygotsky”, 

não obstante, respeitaremos outras grafias no caso de citações. 

 



27 

 

Diretrizes gerais de organização e funcionamento da rede municipal de ensino de Aparecida 

de Goiânia/GO e Cascavel/PR, as diretrizes que orientam o currículo e os respectivos planos 

de atendimentos da educação especial na perspectiva da educação inclusiva.  

Dada a importância de apreender não somente as orientações normativas de cada rede 

de ensino, mas intencionando alcançar também as especificidades pedagógicas, 

metodológicas, relacionais e administrativas que permeiam a oferta do AEE, optamos ao 

mesmo tempo, como instrumento metodológico para nossa pesquisa, realizar entrevistas 

semiestruturadas com gestores e professores responsáveis pela operacionalização e realização 

das políticas públicas de educação inclusiva para o AEE nos municípios em estudo.  

Assim, iniciamos o segundo momento desta investigação estabelecendo o contato com 

as redes de ensino para obter a autorização da pesquisa.  Em Aparecida de Goiânia/GO, o 

primeiro contato foi estabelecido pessoalmente, em Cascavel/PR, devido à distância regional, 

recorremos, inicialmente, a uma aproximação via e-mail e, posteriormente, via telefonema. 

Não obstante, as realizações das entrevistas foram desempenhadas no próprio local de 

trabalho dos participantes com dia e horário previamente definidos, tendo, como forma de 

registro, a gravação em áudio. 

As realizações das entrevistas no município de Aparecida de Goiânia foram realizadas 

no decorrer da terceira e quarta semana do mês de junho de 2015 e, no município de 

Cascavel/PR, durante a segunda semana do mês de agosto do mesmo ano. Anteriormente, 

submetemos o projeto de pesquisa para a apreciação junto ao Comitê de Ética e Pesquisa 

(COEP), do qual obtivemos a autorização por meio do Parecer nº 1.083.401 para a 

investigação e para o emprego dos instrumentos apresentados. 

No âmbito da gestão, envolvemos a colaboração de três participantes. Como os 

municípios têm forma de organização diferenciada, tivemos, em Aparecida de Goiânia/GO, a 

colaboração de uma profissional, no caso, a coordenadora do setor responsável pela educação 

especial e, em Cascavel/PR, contamos com a participação de duas profissionais, a 

coordenadora do setor que acompanha esta modalidade de ensino na secretaria municipal de 

educação e a coordenadora que acompanha, especificamente, o trabalho realizado nas SRM. 

No âmbito de execução dos procedimentos, tivemos a colaboração de quatro unidades 

escolares, sendo duas em cada município, por meio da participação dos professores que atuam 

no AEE, além da análise da proposta pedagógica das referidas instituições.  

Em relação aos critérios observados para o delineamento dos participantes e das 

unidades escolares, orientamo-nos a partir da seguinte compreensão: Primeiro, por entender 
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que as visões e concepções se diferem dependendo da posição e/ou função que o sujeito 

realiza, optamos por buscar compreender a forma de organização e estruturação desse 

atendimento, bem como as bases teórico-pedagógicas que, explicita ou implicitamente, 

subjazem à organização desse serviço, a partir de pontos de vista diferentes, sendo eles: 

gestores e professores.  Para tanto, construímos dois roteiros de entrevistas semiestruturadas 

(Apêndice A e B), buscando informações que nos auxiliassem na compreensão sobre as 

atividades desenvolvidas no espaço de atuação de cada grupo.  

É oportuno destacar que a opção por tal instrumento teve o objetivo de nos 

auxiliarmos na compreensão da nossa problemática de pesquisa na sua totalidade, não 

intencionando, portanto, uma análise individual dos dados, desvinculados do contexto em que 

está inserido. Entendemos que  

 

A heurística do método não está na sua mecânica garantida pelo cuidado registrado 

da separação das partes e a posterior reconstrução. Está na possibilidade de conhecer 

o artefato no seu interior e revelar seu funcionamento para, com base nesse 

conhecimento, elaborar melhores artefatos, modificando suas partes, compactando 

algumas delas e aprimorando seu funcionamento (SÁNCHES-GAMBOA, 2013, p. 

63). 

 

Já o segundo critério que estabelecemos está relacionado às formas de organização do 

ensino. Cientes de que as especificidades que permeiam a estruturação de cada segmento 

educacional influenciam na complexidade da prática pedagógica do professor no AEE e, 

partindo da realidade apresentada pelo município de Aparecida de Goiânia que oferece o AEE 

na educação infantil
4
, elencamos, inicialmente, como critérios para seleção das unidades 

escolares, duas instituições que oferecem o AEE na educação infantil e duas escolas que 

oferecem o AEE no ensino fundamental, que contemplam alunos do primeiro e do segundo 

segmento (1º ao 9º). 

Entretanto, sendo a pesquisa realizada em municípios distintos, a realidade de 

atendimento de cada rede não nos possibilitou um quadro homogêneo nos critérios 

estabelecidos. Constatamos que a Rede Municipal de Ensino (RME) de Cascavel/PR não 

oferece o AEE nas unidades de educação infantil e o atendimento educacional em âmbito 

municipal é oferecido somente para a primeira fase do ensino fundamental, o segundo 

                                                           
4
 Em observância às orientações apresentadas no documento “Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva”  (BRASIL, 2008) e no  “Plano Nacional de Educação” (BRASIL, 2014), 

para que os sistemas de ensino fomentem até o prazo de vigência do atual PNE, a oferta desse atendimento em 

todas as etapas e modalidades da educação básica, o município optou por oferecer, no de 2015, o atendimento 

especializado em SRM intencionando identificar os limites e as possibilidades do serviço a fim de organizar as 

políticas para o atendimento. 
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segmento é disponibilizado pela rede estadual de educação. Logo, as unidades que 

participaram deste estudo foram assim distribuídas: Em Aparecida de Goiânia/GO, tivemos a 

participação de uma instituição que oferta o AEE na educação infantil e uma unidade do 

ensino fundamental que contempla alunos do primeiro e do segundo segmento (1º ao 9º ano). 

Já na rede de ensino de Cascavel/PR, tivemos a colaboração de duas escolas que ofertam o 

AEE para os alunos do primeiro segmento do ensino fundamental.  

Visando facilitar a discussão dos dados obtidos e, ao mesmo tempo, preservar a 

identidade dos profissionais e das unidades de ensino participantes, optamos por identificar os 

colaboradores desta investigação por meio de nomes de “Rios” (para as escolas) e “Flores” 

(para as profissionais) característicos (as) de cada região da pesquisa realizada. Assim, 

utilizaremos, no decorrer deste estudo, as seguintes identificações para os participantes:  

a) Aparecida de Goiânia/GO 

- Coordenadora do setor responsável pela EEs: CALIANDRA 

- Prof. de AEE na Educação Infantil: FLOR-DE-IPÊ 

- Prof. de AEE no Ensino Fundamental (1º e 2º segmento): FLOR-DE-PEQUI 

- CMEI com AEE: ARAGUAIA 

- Escola com AEE no Ensino Fundamental (1º e 2º segmento): CORUMBÁ 

 

b) Cascavel/PR 

- Coordenadora do setor responsável pela EEs: HORTÊNCIA 

- Coordenadora das SRM: ARAUCÁRIA 

- Prof. de AEE no Ensino Fundamental - 01: ORQUÍDEA  

- Prof. de AEE no Ensino Fundamental – 02: ACÁCIA 

- Escola com AEE no Ensino Fundamental - 01: PARANÁ 

- Escola com AEE no Ensino Fundamental – 02: IGUAÇU 

 

Temos a ciência de que o recorte realizado de duas unidades escolares em cada 

município se apresente, inicialmente, como um universo pequeno diante do objetivo de 

identificar as implicações das práxis administrativo-pedagógicas de todo um sistema de 

ensino. Entretanto, partimos do entendimento de que, embora as realidades das unidades 

escolares sejam distintas, as condições apresentadas pelas secretarias de educação para a 

operacionalização dos serviços são as mesmas. A extensão da análise realizada contemplou os 

âmbitos político, técnico-científico, pedagógico e administrativo, conforme prevê o Parecer 

CNE/CEB 17/2001 (BRASIL, 2001a), documento que normatiza o serviço realizado pela 

educação especial nas redes de ensino. 
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Lembramos que a definição de educação especial presente neste documento, bem 

como a orientação sobre o serviço
5
 realizado por essa modalidade nos sistemas de ensino, está 

em consonância com a Resolução CNE/CEB nº 02/ 2001 (BRASIL, 2001b) por ser anterior à 

publicação da PNEE-EI (BRASIL, 2008). Desse modo, em nossa análise, consideramos a 

estruturação prevista em cada âmbito, porém, atendendo à redefinição do público e serviço a 

ser realizado de acordo com as orientações da atual política inclusiva (BRASIL, 2008, 2009, 

2010a, 2011). 

Partindo de uma necessidade metodológica de exposição, optamos por discutir as 

proposições políticas para a organização e estruturação do Atendimento Educacional 

Especializado nos sistemas de ensino a partir da divisão dos quatro âmbitos apresentados no 

Parecer CNE/CEB 17/2001 (político, técnico-científico, pedagógico e administrativo). No 

entanto, ressaltamos que temos ciência da indissociabilidade existente entre as partes. Esta 

escolha é aqui considerada como uma das possibilidades para melhor compreender o objeto. 

Desse modo, o objetivo e a estruturação de cada esfera encontram-se com a seguinte 

organização: 

No âmbito político, apresentamos a forma de organização e estruturação da atual 

política inclusiva nas respectivas redes de ensino, contemplando informações sobre: a) Da 

proposta político-pedagógica da SME; b) Dos alunos atendidos; e c) Do financiamento. Com 

relação ao âmbito técnico-científico, a partir das orientações apresentadas pelo Parecer 

CNE/CEB nº 17/2001, foi discutida a seguinte categoria: a) Do perfil e da formação de 

professores para atuar na educação especial e no AEE. Para discutir as ações apresentadas no 

âmbito pedagógico emergiram as divisões: a) Da identificação e encaminhamento para o 

serviço da educação especial; e b) Da organização da prática pedagógica do AEE na sala de 

recurso multifuncional. E, para responder aos desafios no âmbito administrativo, 

apresentamos as discussões contemplando as seguintes informações: a) Do setor responsável 

                                                           
5
 Esclarecemos que, no decorrer desta investigação, optamos por utilizar os termos e/ou expressões, “serviço” e 

“atendimento” para nos referirmos às atividades realizadas pela educação especial, por serem termos comuns nos 

documentos legais da política inclusiva e/ou dos autores da área. Todavia, ressaltamos que tais recursos 

linguísticos configuram-se como estratégias para atender a dois propósitos: Primeiro, remetem-se a concepções 

históricas da área, nas quais a educação do deficiente estava ligada a diversas áreas da ciência e, portanto, a 

serviços de diferentes naturezas (psicológicos, pedagógicos, psiquiátricos, etc.), conforme iremos constatar no 

decorrer da investigação; e, em segundo lugar, relaciona-se ao contexto liberal ao qual se encontra assentada a 

forma de organização econômica do país, especialmente no que se refere às relações entre público e privado. De 

acordo com Garcia e Michels (2011), essa compreensão de educação como “serviço” enquadra-se em um 

modelo gerencial de gestão, no qual são articuladas as definições acerca da responsabilidade sobre o 

atendimento, o que, por esse viés, inferimos que a educação é interpretada como um produto e não como um 

direito, fato que, no nosso entendimento, contribui para atender aos interesses da sociedade capitalista e de 

afastar a educação da sua especificidade pedagógica. 
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pela educação especial; b) Da acessibilidade; c) Da ampliação do compromisso político com 

a educação inclusiva; e d) Da organização das redes de apoio.  

No terceiro momento, com posse das informações obtidas, passamos à construção de 

dois instrumentos (Apêndice D e E) que nos auxiliassem na organização, seleção, análise e 

sistematização dos dados alcançados. Logo, fundamentados no referencial teórico que nos 

orientamos, foi possível identificarmos as bases teórico-pedagógicas que fundamentam a 

política inclusiva de cada rede de ensino.  

A partir de um conjunto de categorias (concepções) consideradas básicas para a 

compreensão da temática discutida nesta pesquisa, isto é, por meio de elementos que nos 

remetem a determinada concepção de ser humano, deficiência, escola, trabalho educativo, 

ensino-aprendizagem e professor, expressa nos documentos orientadores de cada rede de 

ensino e nas entrevistas realizadas, tornou-se possível apreender um conjunto de perspectivas 

teóricas que nos permitiu construir duas categorias de análises, uma que chamamos de 

“Miscelânea Pragmática” e outra que nomeamos de “Miscelânea Crítica”. A partir destas, 

apresentamos as implicações, limites e possibilidades dessas bases teóricas para a organização 

e estruturação do AEE nas redes de ensino, bem como para o processo de desenvolvimento e 

aprendizagem do educando com deficiência ou transtornos, atendidos no espaço das Salas de 

Recursos Multifuncionais. 

Diante disso, o relatório da pesquisa foi organizado em três capítulos. No capítulo 1, 

discutimos as mudanças ocorridas no campo da política de educação especial na perspectiva 

da educação inclusiva, apontando sua relação com o delineamento dos interesses político-

econômicos da sociedade capitalista e os discursos teóricos que normatizam esses interesses. 

Fundamentalmente, analisamos as implicações educacionais e derivações político-

pedagógicas dessas mudanças para a forma de organização e estruturação das diretrizes 

operacionais que implementam o Atendimento Educacional Especializado.  

No capítulo 2, apresentamos as formas organizativas do Atendimento Educacional 

Especializado das redes municipais de ensino de Aparecida de Goiânia/GO e Cascavel/PR. A 

extensão da análise realizada contempla os âmbitos político, técnico-científico, pedagógico e 

administrativo, conforme prevê o Parecer CNE/CEB 17/2001. O objetivo desta análise visa 

identificar as possibilidades referentes à gestão, formas organizativas do trabalho pedagógico 

e formação do professor que atua no AEE nas redes de ensino, partindo de apropriações das 

premissas legais contidas nos documentos oficiais e orientadores da política de educação 

especial.  
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Já no capítulo 3, a partir da identificação do conjunto de bases teóricas que está 

articulando o trabalho de operacionalização do AEE nas redes de ensino, aqui por nós 

nomeadas de miscelâneas pragmáticas e miscelâneas críticas, discutimos as implicações 

dessas concepções dentro dos âmbitos político, técnico-científico, pedagógico e 

administrativo, apontando suas decorrências nas práticas administrativo-pedagógicas para a 

operacionalização do AEE nas redes de ensino. Em seguida, discutimos as determinações 

históricas, políticas e econômicas que influenciaram o alinhamento dessas redes de ensino 

com as perspectivas teóricas identificadas nesta investigação.  

 Por último, nas considerações finais, apontamos, de forma condensada, as conclusões 

principais desta pesquisa, seus limites e suas possibilidades. 
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1. EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL: UMA CONSTRUÇÃO HISTÓRICO-

SOCIAL  

 

 Especificamente, a partir dos anos 2000, a política de educação especial brasileira, 

mesmo estando diante de um movimento contraditório que tenta conciliar os interesses do 

Estado neoliberal com as reivindicações dos movimentos sociais, procura, por meio da sua 

sustentação legal, constituir-se como estratégia de superação em relação à forma de 

atendimento oferecido historicamente às pessoas que apresentam atraso cognitivo, 

deficiências sensoriais, físicas, ou um transtorno específico no desenvolvimento. A expansão 

dessas estratégias encontra-se melhor sistematizada a partir de 2008, com a elaboração do 

documento Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(BRASIL, 2008), cujos princípios apontam o Atendimento Educacional Especializado (AEE) 

como suporte para o atendimento às necessidades específicas dos educandos que apresentam 

tais características. 

Decorrente desse contexto, a participação das redes municipais e estaduais de ensino 

tornou-se elementos fundantes para a efetivação das políticas de educação especial. Em suas 

normativas, configura-se uma ênfase desse atendimento a ser realizado, prioritariamente na 

própria escola do educando, deslocando para as redes de ensino uma centralidade nas 

responsabilidades administrativa, financeira e pedagógica. Isso traz implicações que incidem 

sobre a prática educativa e sobre os procedimentos de gestão realizados para a implementação 

e acompanhamento dessa política. 

 Estas políticas, difundidas por meios de princípios inclusivos e assentados na defesa 

de que a escola regular receba indistintamente todos os educandos, estão acobertadas por 

discursos políticos, ideológicos e excludentes que, em nome do proclamado “respeito às 

diferenças” e “uma escola igual para todos”, não se responsabilizam frente às condições 

externas que produzem as desigualdades. Desse modo, não reconhecem, portanto, o direito de 

ser diferente, sendo diferente (PIERUCCI, 2013).  

 Reconhecemos a contribuição do ambiente heterogêneo para o desenvolvimento dos 

aspectos físicos, psicológico, social, intelectual e cultural dos alunos com deficiência e/ou 

com um transtorno específico no desenvolvimento. Não obstante, torna-se necessária a 

discussão sobre as condições que os sistemas de ensino comum têm para receber esses alunos. 

É preciso assinalar que o direito à educação não possibilita que a pessoa com deficiência 

tenha um acesso igual à cultura humana, podendo ter “[...] como consequência uma prática 



34 

 

discriminatória, visto que as pessoas para as quais a escola é oferecida têm diferentes 

condições biológicas, sociais e culturais” (KASSAR, 2013, p. 57). É preciso reconhecer que a 

expansão do atendimento para a educação do indivíduo com deficiência envolve ações que 

distingam e defendam as particularidades do seu desenvolvimento.     

 Entendemos que o processo de inclusão escolar tem sua problemática instaurada para 

além das questões de financiamento, espaço físico e demandas relativas a procedimentos 

técnicos e uso de recursos, tal como é enfatizado nas normativas dos documentos orientadores 

apresentados pela modalidade de Educação Especial. Ao ser o “mediador” dessa política, os 

gestores educacionais encontram-se permeados de inúmeras responsabilidades e dificuldades 

que antecedem e acompanham a implantação desse atendimento. Verifica-se, por meio das 

orientações legais, que a projeção da ação educacional do AEE envolve o interesse da classe 

trabalhadora; um quadro de profissionais com formações específicas; o envolvimento de toda 

a comunidade escolar; ações intersetoriais; e questões relativas a procedimentos de métodos e 

técnicas de ensino, de forma que, dependendo da concepção teórica adotada, torna-se possível 

privilegiar aspectos diversos da organização pedagógica. E isso nos instiga à necessidade de 

discutir em quais condições e sob quais perspectivas teóricas os sistemas educacionais estão 

operacionalizando este serviço da educação especial.   

 Aqui se considera-se que, ao discutir as condições existentes para que as redes de 

ensino se organizem a fim de contemplarem as qualidades individuais de aprendizagem dos 

alunos público-alvo desse segmento, torna-se necessário estabelecer o confronto entre três 

eixos, isto é, relacionar o que diz as concepções teóricas que orientam o processo de ensino-

aprendizagem; as orientações estabelecidas pelos documentos legais da política de Educação 

Especial; e com o que, de fato, é operacionalizado pelas redes de ensino. Entende-se que tais 

aproximações podem derivar diferentes arranjos de situações de ensino-aprendizagem e de 

organizações administrativo-pedagógicas, evidenciando se o processo educacional está 

comprometido em transformar-se em objeto de superação ou operando na aquisição de 

competências que encaminham para a alienação e colocam a escola a serviço do mercado. 

 Sabe-se que é consensual a definição da educação como formação humana, 

principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento da pessoa com deficiência em que o 

processo educacional é fundamental para possibilitar a compensação social do defeito
6
 por 

                                                           
6
 Esclarecemos que optamos por utilizar, em alguns momentos desta pesquisa, o termo “defeito” para mantermos 

fidedignidade à expressão utilizada na obra consultada de Vygotsky (1997), termo utilizado naquele momento 

histórico para se referir às pessoas com deficiência. Não obstante, no decorrer da nossa discussão, recorreremos 
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meio da substituição de vias usualmente utilizadas pelo indivíduo sem comprometimento no 

desenvolvimento (VYGOTSKY, 1997). Todavia, ao organizar uma forma de atendimento, 

torna-se necessário examinar em que consiste essa formação humana, isto é, quais são os 

limites, as possibilidades e os fatores que devem ser considerados no processo educacional. 

 Entretanto, o fenômeno educativo, dependendo dos diferentes referenciais, é explicado 

diversamente em sua gênese e desenvolvimento, o que condiciona conceitos diversos de ser 

humano, mundo, cultura, sociedade, educação etc, e, por conseguinte, a compreensão da 

realidade por caminhos diversos. Ao contemplar tanto a dimensão humana quanto a técnica, a 

cognitiva, a emocional, a sociopolítica e a cultural, este fenômeno torna-se uma realidade 

impossível de ser conhecida em seus múltiplos aspectos de forma única e concisa, alterando-

se de acordo com os interesses constituídos (MIZUKAMI, 1986). Em decorrência disso, a 

prática escolar e toda a organização do processo educacional estão sujeitos aos diferentes 

pressupostos sobre o papel da escola e da aprendizagem. Tais pressupostos definem o 

objetivo, a natureza e a abrangência com que as políticas educacionais se articulam para a 

organização do atendimento à população. 

Essa realidade marca a necessidade de apontarmos, mesmo de forma breve, um 

panorama geral das diversas posições teóricas que balizam a história da pedagogia brasileira. 

Isso para que, posteriormente, possamos discutir, por um viés de caráter político-pedagógico, 

as implicações desses diferentes referenciais na forma de organização do trabalho educativo 

para a Educação Especial no Brasil, principalmente no que se refere às atuais orientações para 

a organização e implementação do Atendimento Educacional Especializado nas redes de 

ensino. 

De acordo com Mizukami (1986), as teorias de conhecimento em que são baseadas as 

escolas psicológicas, apesar de suas múltiplas variações, podem ser consideradas de acordo 

com três características, as que primam pelo objeto, as que se voltam para o sujeito e as que 

valorizam a interação sujeito-objeto. 

 As teorias que primam pelo objeto (empiristas) consideram o organismo sujeito às 

contingências do meio, sendo o conhecimento uma cópia de algo dado no mundo externo. Do 

ponto de vista pedagógico, essa posição é orientada por um associonismo empirista, no qual 

todo o conhecimento fica reduzido à realidade exterior. As que primam pelo sujeito 

                                                                                                                                                                                     
ao uso do termo “Deficiência ou transtornos no desenvolvimento” para nos referirmos aos alunos considerados 

públicos-alvo da Educação Especial e “Necessidades Educacionais Especiais” para os alunos que apresentam 

dificuldades na aprendizagem não relacionadas a uma causa orgânica específica. 
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(apriorismo ou inativismo) atribuem ao sujeito, ao organismo humano, categorias de 

conhecimentos já prontas, considerando que as formas de conhecimento estão 

predeterminadas no sujeito. Do ponto de vista pedagógico, a ênfase encontrada é em uma pré-

formação endógena, ou seja, o objetivo da educação é levar o indivíduo a realizar suas 

potencialidades. As teorias que entendem o conhecimento do ponto de vista da interação 

sujeito-objeto (interacionistas) consideram o conhecimento como uma construção contínua e 

as descobertas são pertinentes a cada fase de compreensão. Pedagogicamente falando, 

enfatiza-se uma relação dinâmica entre a bagagem genética hereditária e sua adaptação ao 

meio em que se desenvolve (MIZUKAMI, 1986). 

 Dentro de um mesmo referencial é possível haver abordagens diversas, tendo em 

comum apenas os diferentes primados, podendo ser: ora o objeto, ora o sujeito ou a interação 

de ambos. Subjacente a esta ação, estaria presente - de forma explícita ou não – um 

referencial teórico que compreendesse diferentemente os conceitos de ser humano, mundo, 

sociedade, cultura, conhecimento etc. Para denominar as diferentes linhas pedagógicas ou 

tendências no ensino brasileiro que poderiam estar fornecendo diretrizes para a ação docente, 

Mizukami (1986, p. 4) utiliza a expressão “abordagem” e esclarece:  

Algumas abordagens apresentam claro referencial filosófico e psicológico, ao passo 

que outras são intuitivas ou fundamentadas na prática, ou na imitação de modelos, o 

que implica diferentes conceituações de homem, mundo, conhecimento etc. 

 

No cenário brasileiro, a autora aponta cinco abordagens que se evidenciaram como 

sendo de maiores influências à ação docente, sendo elas: abordagem tradicional, abordagem 

comportamentalista, abordagem humanista, abordagem cognitivista e abordagem 

sociocultural
7
. 

A escola, por ser uma instituição social, sofre a influência dos conflitos de interesses 

que permeiam a sociedade em cada momento histórico e essas mudanças ocorridas no campo 

educacional têm contribuído para o crescimento dos vários modismos na educação e para a 

propagação de novas técnicas e estratégias pedagógicas. Os referidos modismos são 

desmembramentos das primeiras pedagogias burguesas (escola tradicional, escola nova e 

educação tecnicista), que, em decorrência da atual visão de mundo pós-moderno, surgem com 

novas roupagens, chamando-se de pedagogia das competências, pedagogia do professor 

                                                           
7
 A autora reconhece a influência da abordagem escolanovista, mas justifica a sua não inclusão nas análises 

realizadas por entender que suas diretrizes já estão incluídas em outras abordagens e pelo fato de as demais 

abordagens analisadas apresentarem justificativa teórica ou evidência empírica e esta não. 
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reflexivo, construtivismo, pedagogia empreendedora, pedagogia dos projetos, 

multiculturalismo, entre outros. 

Duarte (1993) esclarece que tal fato acaba interpelando os autores a darem conta dos 

problemas cotidianos que atravessam o universo escolar, provocando um esvaziamento das 

questões de ordem histórica, antropológica e psicológica, o que acaba deixando vago e em 

aberto o conceito de ser humano que fundamenta filosoficamente o campo de educação. 

Com efeito, evidenciam-se, na trajetória histórica da pedagogia, conforme ressaltam 

Saviani e Duarte (2010), polêmicas marcadas pelas diversas posições teóricas, o que acaba 

delineando, de forma diferenciada, a organização dos processos de escolarização. Os autores 

sintetizam as variações teórico-pedagógicas pelas quais atravessa o campo educacional da 

seguinte forma:  

Especialmente, ao longo do século XX, o pensamento pedagógico foi atravessado 

por tendências contrapostas, a disputar a hegemonia do campo educativo. Pedagogia 

conservadora versus pedagogia progressista, pedagogia católica (espiritualista) 

versus pedagogia leiga (materialista), pedagogia autoritária versus pedagogia 

libertadora, pedagogia passiva versus pedagogia ativa, pedagogia da essência versus 

pedagogia da existência, pedagogia bancária versus pedagogia dialógica, pedagogia 

teórica versus pedagogia da prática, pedagogia do ensino versus pedagogia da 

aprendizagem e, dominando todo o panorama e, em certo sentido, englobando as 

demais oposições, pedagogia tradicional versus pedagogia nova (SAVIANI; 

DUARTE, 2010, p. 430-431; grifo do autor). 

 

Pelo fato de algumas abordagens considerarem apenas o ser humano em abstrato, 

desvinculado de um engajamento contextual, e outras enfatizarem apenas o momento 

histórico, destacando os seus condicionantes sócio-político-econômicos, as perspectivas 

teóricas acabam contribuindo para o aumento de uma marginalização em relação aos 

processos de escolarização. Com isso, elas evidenciam, por meio da educação, uma das 

diferentes formas e mecanismos que a sociedade capitalista apregoa ou utiliza para a exclusão 

do sujeito e manutenção da classe vigente.  Assim, ao discutir como cada teoria se posiciona 

sobre a marginalização escolar, Saviani (2012a) classifica-as em dois grupos. No primeiro 

grupo estão aquelas que entendem a educação como um instrumento de equalização social, 

portanto, de superação da marginalidade (Teorias não-críticas); e, no segundo, as teorias que 

entendem ser a educação um instrumento de discriminação social, ou seja, ela própria um 

fator de marginalização (Teorias crítico-reprodutivistas). Nas palavras do autor: 
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Tomando como critério de criticidade a percepção dos condicionantes objetivos, 

denominarei as teorias do primeiro grupo de “teorias não críticas”, já que encaram a 

educação como autônoma e buscam compreendê-la a partir dela mesma. 

Inversamente, aquelas do segundo grupo são críticas, uma vez que se empenham em 

compreender a educação remetendo-a sempre a seus condicionantes objetivos, isto é, 

à estrutura socioeconômica que determina a forma de manifestação do fenômeno 

educativo. Como, porém, entendem que a função básica da educação é a reprodução 

da sociedade, serão por mim denominadas “teorias crítico-reprodutivistas” 

(SAVIANI, 2012a, p. 5; grifo do autor). 

 

 De um lado, com base nas teorias não críticas, a marginalização escolar é entendida 

pelo ângulo da ignorância, no qual está presente os princípios da pedagogia tradicional ou da 

essência; sob o enfoque da rejeição, são discutidas as características da pedagogia nova ou da 

existência e, sob o ponto de vista da improdutividade, são tratados os aspectos da pedagogia 

tecnicista. Por outro lado, entendendo-a de forma crítica, numa sociedade de classe, em que o 

fenômeno educacional é, por essência, segregador e seletivo, são apresentadas as teorias 

crítico-reprodutivistas. Dentre estas, segundo Saviani (2012a), as que tiveram maior 

repercussão e que alcançaram um maior nível de elaboração foram: Teoria do sistema de 

ensino como violência simbólica – Bourdieu e Passeron, Teoria da escola como aparelho 

ideológico de Estado (AIE) – Althusser, e Teoria da escola dualista – Baudelot e Establet. 

São concepções que aparentam ser revolucionárias, mas são, ao contrário, reacionárias.  

Contudo, ao questionar a possibilidade de articulação da escola, levando em 

consideração os interesses da classe dominadora, outra teoria é delineada no debate 

educacional brasileiro, mais precisamente a partir dos anos de 1980, as denominadas teorias 

críticas. Essas teorias não compactuam com os ideais capitalistas e estão consubstanciadas em 

pressupostos teóricos que apregoam um projeto de educação, sociedade e ser humano afinado 

com os objetivos da transformação social e com a formação de um ser humano com 

individualidade livre e universal, íntegro e pleno, com conhecimentos sistematizados e 

eruditos. 

Dentre essas concepções, temos a Pedagogia Histórico-Crítica. Edificada nos marcos 

do materialismo histórico-dialético, esta teoria, reconhecendo a natureza histórico-cultural do 

desenvolvimento humano, procura evidenciar o papel afirmativo do ensino para que, mediante 

um trabalho educativo intencional, os sujeitos singulares possam, por intermédio da 

apropriação das máximas conquistas culturais da humanidade, desenvolver em si propriedades 

que já se fazem consolidadas no gênero humano (MARTINS, 2016). Firmada como uma 

corrente pedagógica proveniente de uma construção coletiva, “[...] tem demonstrado sua 

vitalidade e pujança como teoria pedagógica contra-hegemônica” (MARTINS, 2016, p. 54), 
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destacando como referência fundamental as elaborações teóricas do educador Dermeval 

Saviani. 

Igualmente, durante as primeiras décadas do século XX, também fundamentados pelo 

materialismo histórico-dialético, Lev Semenovich Vygotsky, Alexis Nikolaevich Leontiev e 

Alexander Romamovich Luria, proponentes da Psicologia Histórico-Cultural, contrapondo a 

forma tradicional como a psicologia explicava o desenvolvimento humano, dicotomizando a 

existência concreta e, consequentemente, psíquica dos indivíduos, “[...] assumiram o desafio 

de edificar uma teoria psicológica que superasse os enfoques organicistas (naturalizantes), a-

históricos e idealistas acerca da formação humana, de sorte a apreendê-la sem desgarrá-la das 

condições concretas de vida que lhe conferem sustentação” (MARTINS, 2016, p. 52). 

Esta teoria se alinha aos princípios da Pedagogia Histórico-Crítica pela defesa que 

dispensa em relação às potencialidades que o ensino apresenta para o desenvolvimento do 

psiquismo humano, principalmente no que se refere aos conceitos científicos. Contudo, a 

coerência de defesa entre a Psicologia Histórico-Cultural e a Pedagogia Histórico-Crítica 

impõe a necessidade de demarcar a distinção entre ambas, reconhecendo a primeira como 

uma teoria psicológica e a segunda como teoria pedagógica. De acordo com Martins (2016, p. 

49), 

A busca por essa coerência nos tem conduzido à afirmação da pedagogia histórico-

crítica como fundamento pedagógico da psicologia histórico-cultural e, igualmente, 

à afirmação da psicologia histórico-cultural como fundamento psicológico da 

pedagogia histórico-crítica. 

  

Nesse sentido, de acordo com Saviani (2013a, p. 421): 

 

Numa síntese bastante apertada, pode-se considerar que a pedagogia histórico-crítica 

é tributária da concepção dialética, especificamente na versão do materialismo 

histórico, tendo afinidades, no que se refere às suas bases psicológicas, com a 

psicologia histórico-cultural desenvolvida pela Escola de Vigotski. A educação é 

entendida como o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo 

singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos 

homens. Em outros termos, isso significa que a educação é entendida como 

mediação no seio da prática social global. 

 

 

Essas diferentes maneiras pelas quais a educação é compreendida, teorizada e 

praticada são entendidas por Dermeval Saviani (2005) pela expressão “Concepção 

pedagógica”. O termo abrange os níveis da filosofia da educação, que busca explicitar uma 

visão geral de ser humano, mundo e sociedade; o nível da teoria da educação, com vistas a 

sistematizar os conhecimentos, buscando elucidar o lugar e o papel da educação na sociedade 



40 

 

e o nível referente à prática educativa, espaço onde é apresentado o interesse sobre como é 

organizado e realizado o trabalho educativo. 

Destacando o caráter político da educação, entende-se que entre o idealizar e o realizar 

do processo educativo comparecem diferentes posicionamentos. Estes, de acordo com os 

referenciais epistemológicos, filosóficos, políticos e pedagógicos adotados, privilegiam um ou 

outro aspecto do fenômeno educacional, expressando de forma intencional, ou não, a sua 

concepção de ser humano, ensino-aprendizagem e sociedade. Nesse sentido, reconhecendo as 

especificidades relativas às dificuldades e aprendizagens dos alunos com deficiências ou 

transtornos no desenvolvimento, temos a compreensão de que, além de discutir a dimensão 

político-institucional, no qual diz respeito à maneira pela qual as leis, diretrizes e normas que 

delimitam os contornos gerais da proposta inclusiva são desenvolvidas no cotidiano escolar e 

a forma como condicionam ou não a prática docente, torna-se necessário considerar a 

realidade e o contexto em que o indivíduo se desenvolve, a forma como a aprendizagem é 

estruturada no organismo humano, os seus limites e as suas possibilidades, bem como o que 

diz as concepções teóricas que orientam o processo de ensino-aprendizagem. 

A observância desses fatores em seus múltiplos aspectos e relações, tendo o indivíduo 

deficiência ou não, permite que a complexidade da realidade sobre como o ser humano se 

organiza no processo educativo não seja tratada de forma simplista e reducionista. Isso, 

muitas vezes, não impulsiona a escola a buscar caminhos alternativos para estimular o 

desenvolvimento do educando com deficiência.  

Por esse viés, considera-se aqui, também, que, ao discutir as condições existentes para 

que as redes de ensino se organizem a fim de contemplarem as qualidades individuais de 

aprendizagem dos alunos, público-alvo da Educação Especial, o estudo do processo de 

transição do atendimento especializado nas instituições de ensino do Brasil, em seus 

diferentes desdobramentos e relações, aumenta as possibilidades de se entender melhor tanto 

o ser humano que educa quanto o que é educado, apresentando ou não deficiência, assim 

como a educação que ambos necessitam. 

 Essa observação ganha importância nesta discussão porque, primeiramente, o ideário 

da proposta de educação inclusiva também tem suas bases alicerçadas em interesses políticos 

e econômicos de manutenção de uma estrutura social desigual; e, segundo, porque o fato de a 

educação, historicamente, ter seus valores voltados para a adequação do sujeito à ordem 

social, os modelos teóricos que os sustentam também se reconfiguraram em decorrência da 

atual visão de mundo pós-moderna. Devido às filiações em bases neoliberais, que trazem 
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exigências mais amplas ao horizonte educacional, o modelo nacional de educação converge 

para administrar, justificar e legitimar as desigualdades sociais e educacionais numa lógica de 

mercado, inclusive no que se refere à educação especial (GARCIA, 2004). 

Assim, ao apresentarmos as nossas considerações sobre os fatores históricos e a 

legislação legal ordenada para esse fim, optamos, como delimitação, as especificidades 

relacionadas às implicações desse processo no âmbito da gestão e operacionalização dos 

serviços realizados pelas redes de ensino.  

De acordo com estudos realizados por Jannuzzi (2012), a natureza e a abrangência de 

ações que refletem a evolução desse atendimento no Brasil são identificadas dentro de três 

contextos principais. Inicialmente, o conjunto dessas ações torna-se corpóreo a partir dos 

primeiros empreendimentos de condução dessa população para o atendimento educacional. 

Em seguida, essas ações passam a ser orientadas por um maior engajamento da sociedade 

civil e política, até a forma de organização atual. Tal organização expressa a busca pela 

equidade social, conjecturando, entretanto, diferentes paradigmas nas relações da sociedade 

com esse segmento populacional e com a finalidade da educação. Todavia, ressaltamos que 

essas ações não se configuram como sobreposição de uma em relação à outra, mas que se 

constituem como intenções que, explícita ou implicitamente, se apresentam com maiores ou 

menores proporções de acordo com os interesses vigentes, de forma que a disposição da atual 

política educacional não significa, necessariamente, um rompimento com as formas anteriores 

de organização desse atendimento. 

Desse modo, a discussão apresentada neste capítulo tem como objetivo discutir o 

caráter político e pedagógico dos referenciais teóricos e documentos legais que tratam e 

regulamentam a política de educação inclusiva, particularmente os documentos orientadores 

do Atendimento Educacional Especializado. 

Tal discussão procura evidenciar que os avanços na trajetória educacional de pessoas 

com deficiência ou com um transtorno específico no desenvolvimento estiveram alinhados à 

reprodução do modelo político e econômico do país em cada momento histórico. Sendo 

assim, nesse processo, as políticas de educação especial têm sido utilizadas como estratégias 

do sistema para difusão do ideário da chamada escola inclusiva, na qual, sob o princípio da 

homogeneidade, acaba propondo de imediato, devido à falta de intencionalidade pedagógica 

com objetivos e ações premeditadas apresentadas nos documentos orientadores desta 

modalidade de ensino, que uma única educação se responsabilize pela aprendizagem de todas 

as crianças, desconsiderando as particularidades do desenvolvimento de cada grupo. 
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Para cumprir este objetivo, a organização do referido capítulo foi estruturado em dois 

eixos: Inicialmente, apresentamos uma breve recuperação do contexto histórico-social que 

fundamentou o atendimento na educação especial durante o período que perpassa desde as 

primeiras iniciativas de institucionalização até quando se dá um maior engajamento da 

sociedade civil e política; e, posteriormente, uma discussão sobre as políticas sociais de 

equidade e seus princípios integracionistas e inclusivistas, analisando criticamente as bases 

teórico-pedagógicas dos programas de apoio e dos documentos orientadores que sustentam e 

dão corpo às políticas inclusivistas, principalmente as diretrizes operacionais do Atendimento 

Educacional Especializado.  

 

 

1.1 BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL DO SÉCULO XVI 

AO INÍCIO DO SÉCULO XXI 

 

As primeiras iniciativas voltadas para a organização da educação de pessoas com 

deficiência estão situadas no período colonial, mais especificamente no final do século XVI, e 

constituíram-se em tentativas de institucionalização. De acordo com Jannuzzi (2012), pode-se 

supor que, no Brasil Colônia, a forma de organização econômica do Brasil acomodava pouca 

atenção à educação pública em geral. A economia, baseada na exploração de recursos naturais 

e na monocultura, necessitava, essencialmente, de mão de obra braçal, secundarizando, 

portanto, a alfabetização e a instrução da massa trabalhadora. Nesse contexto, muitos 

deficientes passavam despercebidos, desempenhando atividades pouco complexas, de forma 

que as raras instituições existentes possivelmente foram criadas para o atendimento dos casos 

mais graves e de maior visibilidade. 

O marco do atendimento público nesse setor ocorreu no Brasil independente, no 

Império, com a criação do Instituto Imperial dos Meninos Cegos (atual Instituto Benjamim 

Constant – IBC), em 1854, e com a criação do Instituto dos Surdos-Mudos (atual Instituto 

Nacional de Educação de Surdos – INES), em 1857, ambos na cidade do Rio de Janeiro. 

Jannuzzi (2012) ressalta que esses dois institutos sempre foram privilegiados pelo fato de que 

as duas instituições, inspiradas por experiências norte-americanas e europeias, foram, no 

início, diretamente ligadas à administração pública, mantidas pelo poder central e, 
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posteriormente, ficaram subordinadas ao Centro Nacional de Educação Especial (CENESP)
8
, 

primeiro órgão de política educacional direcionado à Educação Especial no Brasil. No 

entanto, esse fato não colaborou para a questão da qualidade e da abrangência do atendimento 

oferecido nessas instituições. Tanto a educação de pessoas com deficiências como a educação 

primária não eram tão importantes naquele momento quanto o ensino superior, principal 

interesse da elite na época. Nesse período, a teoria que orientava as ações em torno do 

atendimento educacional dessa população estava fundamentada em uma abordagem clínica da 

deficiência, com conhecimentos oriundos da psicologia e da medicina. Ressaltavam-se a falta, 

o defeito, a deficiência em si mesma, procurando respostas em teorias educacionais 

sensorialistas (JANNUZZI, 2012). 

 Após a proclamação da República, em 1889, embora um pouco acanhada, a 

preocupação com a instrução pública tornou-se mais marcante. Verificou-se que, devido a um 

novo contexto de transformação econômica ocasionada pela instalação do parque industrial e 

o início do movimento de crescimento das cidades, a taxa de matrícula da população brasileira 

foi crescendo gradativamente nos centros urbanos, evidenciando uma preocupação com a 

população pobre, que antes não se beneficiava dela, mas que agora estava presente nas escolas 

públicas (KASSAR, 2011).  

 No campo da Educação Especial, a deficiência mental
9
 ganha destaque nas políticas 

públicas. Acreditava-se que a deficiência pudesse implicar em problemas de saúde, uma vez 

que era vista como problema orgânico, relacionando-a com a criminalidade. Ainda se 

acreditava que a separação de alunos “normais” e “anormais” traria benefícios para todos no 

processo educativo.  

 Essa concepção de deficiência relacionada com problemas de saúde colabora para o 

maior interesse dos médicos nessa área. O envolvimento da medicina influenciou as propostas 

educacionais para os deficientes e o início do tratamento diferenciado entre crianças e adultos. 

Jannuzzi (2012, p. 31) revela que, reconhecendo a importância da pedagogia, os médicos 

foram os pioneiros na criação de instituições escolares ligadas a hospitais psiquiátricos, 

                                                           
8
 Atualmente, ambos os órgãos são supervisionados pela SECADI/MEC - Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão/Ministério da Educação. Em articulação com os sistemas de ensino, a 

SECADI/MEC implementa políticas educacionais nas áreas de alfabetização e educação de jovens e adultos, 

educação ambiental, educação em direitos humanos, educação especial, do campo, escolar indígena, quilombola 

e educação para as relações étnico-raciais. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-

continuada-alfabetizacao-diversidade-e-inclusao>. Acesso em: 5 jun. 2015.  
9
 No século XXI, após um encontro em Montreal - Canadá, no ano de 2004, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) denominou o atraso mental como Deficiência Intelectual. Entretanto, usamos a expressão “deficiência 

mental” para sermos fiéis à denominação utilizada no período analisado. 

http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-continuada-alfabetizacao-diversidade-e-inclusao
http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-continuada-alfabetizacao-diversidade-e-inclusao
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reunindo nesses espaços “crianças bem comprometidas em seu quadro geral e que estavam 

segregadas socialmente junto com os adultos loucos”. Nessas instituições, era presente a 

preocupação de não limitar o atendimento dessas crianças apenas no campo médico e nas 

atividades de vida diária. Nas palavras de Jannuzzi (2012, p. 33): “Já era a percepção da 

importância da educação; era já o desafio trazido ao campo pedagógico, em sistematizar 

conhecimentos que fizessem dessas crianças participantes de alguma forma da vida do grupo 

social de então”.   

  Esse fato colabora para a identificação de concepções clínicas e biologizantes nas 

primeiras bases pedagógicas direcionadas ao atendimento da educação especial no Brasil. 

Jannuzzi (2012) identifica, dentro desse contexto, duas vertentes pedagógicas, denominadas 

por ela como médico-pedagógica e psicopedagógica, caracterizadas como se segue: 

 

Vertente médico-pedagógica: mais subordinada ao médico, não só na determinação 

do diagnóstico, mas também no âmbito das práticas escolares […]. 

Vertente psicopedagógica: que não independe do médico, mas enfatiza os princípios 

psicológicos […] (JANNUZZI, 1992 apud MENDES, 2010, p. 94). 

 

 

 Assim, as primeiras bases teórico-pedagógicas a fundamentar o atendimento 

educacional para pessoas com deficiência são consubstanciadas em uma abordagem clínica da 

deficiência. Nesta, as decisões, tanto relacionadas com o diagnóstico quanto às práticas 

escolares, são norteadas pelo modelo médico da deficiência. 

Nesse contexto, consubstanciada por princípios anunciados pela pedagogia tradicional, 

concepção que abrange correntes pedagógicas que foram se constituindo desde a 

antiguidade
10

 (SAVIANI, 2005; 2012a), a educação apresenta-se com a finalidade de manter 

as condições sociais, isto é, o direito à educação está relacionado com o tipo de sociedade que 

atendia aos interesses da classe emergente. Por esse viés, a educação tinha como finalidade 

manter as condições sociais, delineando uma perspectiva não crítica, de forma que a 

hegemonia social, econômica, política e cultural não fossem alteradas, mas apreendidas pelos 

sujeitos nas condições em que se encontravam. 

                                                           
10

  De acordo com Saviani (2005, p. 31), “A denominada ‘concepção pedagógica tradicional’ ou ‘pedagogia 

tradicional’ foi introduzida no final do século XIX com o advento do movimento renovador que, para marcar a 

novidade das propostas que começaram a ser veiculadas, classificaram como ‘tradicional’ a concepção até então 

dominante. Assim, a expressão ‘concepção tradicional’ subsume correntes pedagógicas que se formularam desde 

a antiguidade, tendo em comum uma visão filosófica essencialista de homem e uma visão pedagógica centrada 

no educador (professor), no adulto, no intelecto, nos conteúdos cognitivos transmitidos pelo professor aos 

alunos, na disciplina, na memorização. Distinguem-se, no interior dessa concepção, duas vertentes: a religiosa e 

a leiga”. 
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A reconfiguração do modelo econômico, alterada após a Primeira Guerra Mundial, 

acarretou transformações políticas e sociais que resultaram em mudanças no campo da 

educação, desencadeando um sistema dualista e exclusivo, no qual as poucas escolas 

existentes serviam à elite e a uma grande parcela da classe média, enquanto que as classes 

populares ficavam à margem desse processo, não tendo acesso à escola (MENDES, 2010; 

SILVA, 2013). Esse fato determinou, entre as décadas de vinte a trinta, o início do processo 

de escolarização da escola primária pública, caracterizada, de acordo com Mendes (2010), 

como sendo uma política de educação reduzida, pois a forma encontrada para atender a uma 

população composta de 80% de pessoas analfabetas foi a redução de tempo de estudo e a 

multiplicidade de turnos. 

 Diante desse quadro, iniciou-se no Brasil um movimento de reconstrução educacional. 

Reforça-se que as oportunidades eram iguais para todos, porém, nem todos conseguiam 

aproveitá-las por causa das diferenças que evidentemente deveriam ser respeitadas. Toma 

corpo, então, um amplo movimento de reforma cuja expressão mais típica ficou conhecida 

como o nome de “escolanovismo”
11

. Logo, no campo da educação especial, as vertentes 

pedagógicas do atendimento às pessoas com deficiência passaram a ser influenciadas pelos 

ideários do movimento escolanovista, no qual era preconizado a valorização dos processos de 

convivência entre as crianças e a necessidade de adaptação a uma nova sociedade, que era 

entendida como um corpo social em que cada um deveria contribuir para o seu 

desenvolvimento (SAVIANI, 2013a). Conforme afirma os estudos de Jannuzzi (2012), 

Mendes (2010) e Silva (2013), o ideário da escola nova permitiu, ao campo da educação 

especial, a penetração da psicologia na educação e a difusão do uso de teste de inteligência 

para identificar deficientes intelectuais. 

 Nesse período, a psicologia genética, elaborada por Piaget em suas investigações 

epistemológicas, emergirá como ponto mais avançado da fundamentação científica da Escola 

Nova no que se refere às bases psicopedagógicas do processo de aprendizagem. O 

entendimento de que o conhecimento não está na percepção, mas na ação, “[...] conduz à 

conclusão de que a inteligência não é um órgão que imprime, que reproduz os dados da 
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 Saviani (2005, p. 34) esclarece que, embora “[...] a concepção pedagógica renovada tenha se originado de 

diferentes correntes filosóficas como o vitalismo, historicismo, existencialismo, fenomenologia, pragmatismo e 

assumido características variadas, sua manifestação mais difundida é conhecida sob o nome de escolanovismo”. 

O movimento dos renovadores ganha corpo com a fundação da Associação Brasileira de Educação (ABE), em 

1924, e atinge maior visibilidade com o lançamento de “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, em 1932.  

Contrapondo-se à concepção tradicional, a concepção pedagógica renovada se ancora numa visão filosófica 

baseada na existência, na vida, na atividade (SAVIANI, 2005; 2012). 
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sensibilidade, mas que constrói o conhecimento” (SAVIANI, 2013a, p. 435), originando a 

denominação do termo “Construtivismo”, matriz teórica identificada com a obra de Piaget e 

que veio a dar base científica para o lema “aprender a aprender
12

”. De acordo com Duarte 

(2010, p. 39-40): 

Nesta epistemologia a gênese e o desenvolvimento do conhecimento humano são 

promovidos pelo esforço de adaptação do organismo ao meio ambiente. [...] Do 

ponto de vista pedagógico, isso significa que as atividades de maior valor educativo 

serão aquelas que promovam esse processo espontâneo de desenvolvimento do 

pensamento. Nessa perspectiva não importa o que o aluno venha a saber por meio da 

educação escolar, mas sim o processo ativo de reinvenção do conhecimento. 

Aprender o conteúdo não é um fim, mas apenas um meio para a aquisição ativa e 

espontânea de um método de construção de conhecimentos. 

 

 

Nesse contexto, a educação assume a função de ajustar e adaptar os indivíduos à 

sociedade, infiltrando neles os sentimentos de aceitação das diferenças. A natureza humana 

passa a ser determinada pela existência e não mais pela essência e, segundo Saviani (2005, p. 

33-34), 

Do ponto de vista pedagógico, o eixo se deslocou do intelecto para as vivências; do 

lógico para o psicológico; dos conteúdos para os métodos; do professor para o aluno, 

do esforço para o interesse; da disciplina para a espontaneidade; da direção do 

professor para a iniciativa do aluno; da quantidade para a qualidade; de uma 

pedagogia de inspiração filosófica centrada na ciência da lógica para uma pedagogia 

experimental baseada na biologia e na psicologia. 

 

 

Em linhas gerais, “é uma teoria pedagógica que se considera que o mais importante 

não é o aprender, mas aprender a aprender” (SAVIANI, 2012a, p. 9). Ao invés de resolver o 

problema da marginalização escolar em relação aos processos de escolarização, os princípios 

da pedagogia nova o agravaram, pois, ao enfatizar a qualidade do ensino, ela deslocou o foco 

de preocupação do aspecto político para o âmbito pedagógico, para o âmbito escolar. 

Assim, fundamentada em uma concepção médico-pedagógica da deficiência e sob a 

influência de trabalhos de mensuração da inteligência
13

, a organização do ensino no Brasil foi 

se estruturando a partir dos resultados de testes psicométricos, nos quais serviam para 

organizar as salas dentro de um padrão homogêneo de desenvolvimento (KASSAR, 2011). O 

objetivo era generalizar as experiências adquiridas com as crianças “anormais” para os 

procedimentos pedagógicos do sistema escolar (SAVIANI, 2012a). 

                                                           
12

 O lema “aprender a aprender” remete ao núcleo das ideias pedagógicas escolanovistas, com destaque para o 

construtivismo, a pedagogia do professor reflexivo, a pedagogia das competências, a pedagogia dos projetos e a 

pedagogia multiculturalista (DUARTE, 2010). 
13

 Realizados em crianças francesas por Alfred Binet e Theodore Simon. 
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  As estruturas de atendimento da educação especial foram postas sob esse mesmo 

critério (JANNUZZI, 2012). Todavia, as práticas educacionais, fundamentadas nos princípios 

da homogeneidade, contribuíram para o aumento nos índices de evasão e repetência no ensino 

fundamental (MICHELS; CARNEIRO; GARCIA, 2010). 

 O segundo momento em que identificamos uma transição na história da educação do 

deficiente no Brasil está situado, de acordo com Jannuzzi (2012), ao longo do período de 1930 

a 1970. Nesse período, é constatada uma contradição, pois, ao mesmo tempo em que surgia a 

necessidade de escolarização entre a população, a sociedade passa a conceber o deficiente 

como um indivíduo que, devido suas limitações, não poderia participar dos mesmos espaços 

sociais que os normais. Portanto, os deficientes deveriam estudar em ambientes separados e só 

seriam aceitos na sociedade aqueles que conseguissem agir o mais próximo possível dos 

padrões de normalidade. Tal concepção impulsionou o surgimento das instituições privadas e 

das classes especiais.  Verifica-se que a influência psicopedagógica não descentralizava o 

enfoque na deficiência, mas, de certa forma, tentava abrandar o enfoque médico, 

intensificando o ensino para deficientes menos comprometidos em escolas públicas. 

Entretanto, os movimentos comunitários originados durante a década de 1950, que 

culminaram com a implantação de redes de escolas especiais privadas e filantrópicas, 

marcadas por uma concepção assistencialista, não efetivaram políticas públicas de acesso 

universal à educação e nem a promoção da autonomia e da independência. Em vez disso, as 

chamadas políticas especiais constituíram-se em uma hierarquia de pertencimento, em que 

alunos com deficiência eram pensados como meros receptores de ações isoladas do Estado 

(JANNUZZI, 2012).  

 Após a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 

1961, o Governo passa a legislar a Educação Especial brasileira, mas não deixa de contemplar 

a existência e o financiamento das instituições particulares especializadas, conforme foi 

contemplado nos artigos 88 e 89 da Lei nº 4.024, de 1961. Com o advento da ditadura militar, 

as reformas educacionais abrangeram os diferentes níveis de ensino, entretanto, além de tal 

fato não ter contribuído para eliminar o dualismo escolar, serviu para intensificar o processo 

de privatização do ensino sob uma perspectiva empresarial (SILVA, 2013).  

  Na década seguinte, para atender aos anseios do golpe civil-militar de 1964, foi 

aprovada a Lei nº 5.692, de 1971, que reformulou a LDB vigente nesse período. Tal 

reformulação foi impulsionada pelo discurso da necessidade de atualização da legislação, que, 

naquele momento, reivindicava um novo modelo de escola. A reformulação desta lei 
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apresentou uma primeira definição legal do público da educação especial. O artigo 9º da Lei 

5.692/71 expõe esse público como sendo alunos que apresentassem deficiências físicas ou 

mentais, os que se encontrassem em atraso considerável em relação à idade regular de 

matrícula, e os alunos que apresentassem superdotação. 

 De acordo com Kassar (2011), pela especificação dessa lei foi atribuída à Educação 

Especial a responsabilidade de atendimento de crianças sem a necessidade de diagnóstico da 

deficiência, ampliando assim um aumento significativo do número de classes especiais nas 

escolas estaduais e municipais. Tal realidade impulsionou a necessidade de melhor definir as 

bases legais e a forma de estruturação desse atendimento na educação básica, investindo na 

criação de órgãos para normatizar esse atendimento no âmbito federal e estadual, bem como 

nas elaborações de políticas sociais de equidade.  

 Assim, em 1973, época do “milagre econômico”
14

, o Ministério da Educação - MEC 

criou o Centro Nacional de Educação Especial – CENESP. Sob a égide integracionista, este 

órgão tinha a “[...] finalidade de promover, em todo o território nacional, a expansão e 

melhoria do atendimento aos excepcionais” (BRASIL, 1973, p.1), impulsionando, portanto, 

ações educacionais voltadas às pessoas com deficiência e com superdotação, mas, ainda, 

configuradas por campanhas assistenciais e iniciativas isoladas do Estado.  

 Nesse período, o discurso corrente sobre a educação pautava-se em investimento para 

a formação de recursos humanos e para o desenvolvimento do país, apontando para uma 

incorporação da Teoria do Capital Humano na educação especial (KASSAR, 2011). 

 Fundamentado por esta teoria de base produtivista
15

, no qual a educação era entendida 

como tendo a função de preparar as pessoas para atuarem num mercado de trabalho, o 

CENESP passa a direcionar o atendimento na educação especial brasileira dentro de uma 

perspectiva de integração e racionalização. Logo, as vertentes pedagógicas que subjaziam à 

organização do atendimento educacional foram orientadas por uma pedagogia de tendência 
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 Período compreendido entre 1965 a 1974, caracterizado pelo crescimento acelerado da economia brasileira. 

Saviani (2013a) reconhece esse período como sendo a “era de ouro do capitalismo”, no qual era preconizado o 

pleno emprego. Nesse contexto, à escola “cabia formar a mão de obra que progressivamente seria incorporada 

pelo mercado, tendo em vista assegurar a competitividade das empresas e o incremento da riqueza social e da 

renda individual” (SAVIANI, 2013a, p. 429). 
15

 A concepção pedagógica produtivista postula que a educação é um bem de produção e não de consumo. 

Saviani (2005, p. 34) esclarece que “As análises que serviram de base a essa concepção foram sistematizadas 

principalmente na ‘teoria do capital humano’, cuja base filosófica se expressa pelo positivismo na versão 

estrutural-funcionalista. A referida concepção se desenvolveu a partir das décadas de 1950 e 1960, tornando-se 

orientação oficial no Brasil sob a forma da pedagogia tecnicista”. 
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tecnicista. Esta pedagogia, inspirada nos princípios de racionalidade, eficiência e 

produtividade, defende a educação como algo objetivo e operacional (SAVIANI, 2012a). 

 Assumida como orientação oficial do grupo de militares que passou a constituir o 

núcleo do poder a partir do golpe de 1964, a pedagogia tecnicista objetivou o trabalho 

pedagógico conforme o delineamento político-econômico da época, ou seja, orientando-se 

pelo modo de organização do trabalho nas indústrias, intencionando preparar mão de obra 

adequada para sua sustentação, conforme nos esclarece Libâneo (1993, p. 61): 

 

A sociedade industrial e tecnológica estabelece (cientificamente) as metas 

econômicas, sociais e políticas, a sociedade treina (também cientificamente) nos 

alunos os comportamentos de ajustamento a essas metas [...] a educação é um 

recurso tecnológico por excelência. Ela é encarada como um instrumento capaz de 

promover, sem contradição, o desenvolvimento econômico pela qualificação da mão 

de obra, pela redistribuição da renda, pela maximização da produção e, ao mesmo 

tempo, pelo desenvolvimento da “consciência política” indispensável à manutenção 

do Estado autoritário [...] a escola atua, assim, no aperfeiçoamento da ordem social 

vigente (o sistema capitalista), articulando-se diretamente com o sistema produtivo 

[...] seu interesse imediato é o de produzir indivíduos “competentes” para o mercado 

de trabalho. 

 

 Observa-se então, nas práticas escolares, a integração de alunos na mesma escola, mas 

em classes diferentes, tendo como pressuposto o direito de conviver socialmente, mas 

observando suas peculiaridades com a finalidade de “normalizá-las” (MENDES, 2006). Tal 

orientação atendia aos princípios de racionalização
16

 caracterizada por planejamento com base 

em levantamentos e diagnósticos, considerando que fechar instituições garantiria a redução de 

gastos, resultando em economia para os cofres públicos. 

 Até este momento permanecia a concepção de “políticas especiais” para tratar da 

educação de alunos com deficiência. O terceiro e último contexto, ao qual entendemos ser 

possível discutir as mudanças ocorridas no campo da política de educação especial, começa a 

ser sinalizado a partir do momento em que principia a efetivação de uma política pública de 

acesso universal à educação. Tais políticas autenticam os princípios integracionistas e 

inclusivistas presentes nos documentos orientadores e programas de apoio que dão corpo às 

atuais políticas sociais de equidade, apontando encaminhamentos que reforçam as 

responsabilidades das secretarias municipais, estaduais ou órgãos equivalentes para o 

processo de implementação, acompanhamento e organização desta política nos sistemas de 

ensino. 
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 Princípio proposto durante a crise mundial do petróleo na década de 1970. 
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 Neste terceiro contexto, com o fim do período militar, em 1985, partindo do slogan 

“tudo pelo social”, iniciam-se ações governamentais que visam intervenções na educação de 

forma a “[...] promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação” (art. 3º, inciso IV), conforme preconiza a nova 

Constituição Federal brasileira, promulgada em 1988. A partir desta Constituição, considerada 

o marco para a democratização do país, várias diretrizes e princípios foram definidos 

internacional e nacionalmente para a efetivação das políticas públicas de inclusão, garantindo, 

como dever do Estado, a oferta do Atendimento Educacional Especializado, 

preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208).  

 Kassar (2011) pontua que, contando com o envolvimento da sociedade civil 

organizada, essa Constituição “[...] caracteriza-se por uma ênfase nos direitos sociais e pelo 

estabelecimento dos princípios de descentralização e municipalização para a execução das 

políticas sociais” (KASSAR, 2011, p. 69). Não obstante, por trás da igualdade de direitos, o 

que está posto na legislação suprema do Brasil oculta a função fundamental que exerceu e 

vem exercendo a Educação Especial, a segregação e exclusão educacional por meio da 

privatização, assistencialismo e manutenção da ordem social e econômica. 

 Durante a década de 1990, a educação especial passa a ter como orientador de suas 

ações o documento intitulado Política Nacional de Educação Especial - PNEE (BRASIL, 

1994). Este era fundamentado pela Constituição Federal – CF (BRASIL, 1988), pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN (Lei 4.024/61), pelo Plano Decenal de 

Educação para Todos (1993) e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (1990). A 

proposição política durante esse período, tanto para a educação geral como para a educação 

especial, estava consubstanciada nos princípios de democracia, liberdade e respeito à 

dignidade e tendo os pressupostos da integração como importantes orientações para a 

organização política da área (GARCIA; MICHELS, 2011). Entretanto, com a incorporação 

dos princípios inclusivistas
17

, a promulgação da atual LDBEN (Lei. 9.394/1996) passa a 

apresentar a intencionalidade para que as mudanças sociais necessárias à construção de um 

sistema de ensino estivessem orientadas por tais princípios. 

 Nessa nova lei, a educação especial é definida como uma modalidade de ensino, 

preconizando, especificamente, no decorrer do capítulo V, que o atendimento aos alunos com 
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 Os princípios inclusivistas foram preconizados pelas conferências de Educação para Todos (Declaração de 

Jomtien, em 1990) e sobre Necessidades Educacionais Especiais (Declaração de Salamanca, em 1994), das quais 

o Brasil foi signatário. 
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deficiência é de responsabilidade do Estado e que esta educação deve ser pública, gratuita e 

preferencialmente na rede regular de ensino. Todavia, conforme ressaltam Garcia e Michels 

(2011), o que rege a lógica da obrigatoriedade desse atendimento aos alunos com 

necessidades educacionais especiais ainda são as parcerias, conforme sinaliza o documento: 

“Necessário ampliar o nível de participação social na implementação do atendimento, 

buscando-se todas as forças existentes na comunidade” (BRASIL, 1994, p. 29). 

 Este discurso de educação inclusiva presente na atual política de educação brasileira 

apoia-se em organismos internacionais que tomam como base o discurso em prol dos direitos 

educacionais e sociais das pessoas. A partir destes, todas as diferenças individuais tratadas nas 

declarações de 1990 e 1994, que, em sua origem, eram tratadas nos debates das políticas 

públicas pelas denominações “minorias” ou “excluídos”, passam a compor a população a ser 

atendida pela educação especial, apresentando, assim, uma preocupação com outros grupos 

para além de pessoas que apresentavam deficiência (GARCIA, 2006). 

 Foi a partir dos anos de 1990, nos governos de Fernando Collor de Mello (1990-1992), 

Itamar Franco (1992-1994) e Fernando Henrique Cardoso (1994-1998; 1998-2002), que o 

governo brasileiro passou claramente a se adequar à organização do mercado mundial 

globalizado, visando à expansão do modelo econômico capitalista e evidenciando um 

processo de reforma do Estado e da Educação (KASSAR, 2011; SILVA, 2013). No Setor 

Educacional, essa reforma mostrou-se ambígua. Por um lado, o Governo Federal traçou 

políticas que objetivavam a integração e a universalização da educação básica, conforme 

preconizavam as conferências inclusivistas, mas, do outro lado, ele delegava aos Estados, aos 

Municípios e às Organizações não Governamentais (ONGS) a responsabilidade de elaborarem 

medidas para assegurarem tal política (GARCIA; MICHELS, 2011). 

 Desde então, as reformas realizadas no âmbito do Estado ou na especificidade da área 

da educação vêm sendo organizadas pelo governo como parte do que tem sido denominada 

como “Política de inclusão”
18

. De acordo com Cury (2005), essas políticas públicas podem ser 

entendidas como sendo estratégias do governo que tem como finalidade aproximar os valores 

formais, proclamados no ordenamento jurídico, aos valores reais existentes em situação de 
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 Essas políticas, estabelecidas na Conferência Mundial sobre a Educação para Todos, realizada em Jomtien na 

Tailândia, em 1990, foram e continuam sendo elaboradas e inspiradas nos pressupostos filosóficos e políticos de 

órgãos internacionais, como o Banco Mundial (BM), a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNDU) e o Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (UNICEF). Então, a partir daí, os países participantes, incluindo o Brasil, 

advogam o compromisso de garantir o atendimento às necessidades básicas de aprendizagem de todas as 

crianças, jovens e adultos. 
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desigualdade. Para tanto, elas buscam estratégias voltadas para a universalização de direitos 

civis, políticos e sociais, através da presença interventora do Estado. Não obstante, 

 

[...] essas políticas públicas não são destinadas a grupos específicos enquanto tais 

por causa de suas raízes culturais, étnicas ou religiosas. [...] as políticas públicas 

includentes corrigem as fragilidades de uma universalidade focalizada em todo e 

cada indivíduo e que, em uma sociedade de classes, apresenta graus consideráveis de 

desigualdade. Nesse sentido, as políticas inclusivas trabalham com os conceitos de 

igualdade e de universalização em vista a redução da desigualdade social (CURY, 

2005, p. 4). 

 

 Segundo o autor, é preciso considerar que, por vezes, as políticas universais não 

atendem às especificidades de cada grupo de forma que, dependendo do contexto a elas 

estabelecido, se tornam sem efetivação. Nesses termos, as políticas de universalização de 

acesso à escola mostraram-se insuficientes para assegurar a equidade de oportunidades 

educacionais às pessoas com deficiência. 

 Essas políticas, centradas numa visão pragmática de qualidade de ensino, estão 

associadas ao projeto neoliberal
19

, que tem como pressuposto principal a substituição do ideal 

da igualdade de condições pelo da equidade de oportunidades (SAVIANI, 2013a). Logo, 

reconhecem os direitos particulares e individuais, sem, contudo, responsabilizarem-se frente 

às condições externas que determinam as desigualdades. Por esse viés, o aluno é responsável 

pelo sucesso ou fracasso escolar. Nessa perspectiva, fundamentado em uma pedagogia de 

base neotecnicista, o enfoque pedagógico desloca-se da preocupação com o processo 

educacional para a qualidade dos resultados (SAVIANI, 2013a), evidenciando uma 

redefinição no papel tanto do Estado quanto na forma de organização e operacionalização 

dessas políticas pelos sistemas de ensino. 

 Garcia (2004) aponta que é possível identificarmos alguns eixos que constituem essa 

filosofia da atual política brasileira de educação especial, a partir do ano de 2001, quando o 

Conselho Nacional de Educação institui, por meio da Resolução CNE/CEB nº 2/2001, as 
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 Ao longo da década de 1980, a concepção produtivista de educação resistiu a todos os embates de que foi alvo 

por parte das tendências críticas e recobrou-se com um novo vigor no contexto denominado “neoliberalismo”, 

quando veio a ser acionada como um instrumento de ajuste da educação às demandas do mercado. Contudo, a 

versão originária da teoria do capital humano assumiu um novo sentido após a crise da década de 1970, que 

encerrou a “era de ouro” do desenvolvimento capitalista no século XX. O significado que veio a prevalecer, a 

partir da década de 1990, deriva de uma lógica voltada para a satisfação de interesses privados, guiada pela 

ênfase nas capacidades e competências que cada pessoa deve adquirir no mercado educacional para atingir uma 

melhor posição no mercado de trabalho. Agora é o indivíduo que terá de exercer sua capacidade de escolha, 

visando adquirir os meios que lhe permitam ser competitivo no mercado de trabalho (SAVIANI, 2005; 2013a). 

Essa refuncionalização da teoria do capital humano se faz presente nos prefixos “neo” e “pós”, dando origem a 

expressões como neoconstrutivismo, pós-estruturalismo, neoescolanovismo, neotecnicismo, pós-construtivismo 

(DUARTE, 2000a). 
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Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica e o Parecer CNE/CEB nº 

17/2001, que fundamenta a referida resolução, estabelecendo parâmetros para a organização 

dos sistemas de ensino numa perspectiva inclusiva, conforme destacamos: 

 

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

organizarem-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais 

especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade 

para todos (BRASIL, 2001b).  

 

O realce apresentado à Resolução CNE/CEB nº 2/2001 é evidenciado pelo fato de esta 

“Normatizar no Brasil as premissas inclusivas que estavam no debate internacional e, ao 

mesmo tempo, expressou o modo pelo qual a política nacional incorporou um conjunto de 

ideias que se firmaram como hegemônicas no campo da Educação Especial” (GARCIA; 

MICHELS, 2011, p. 108). 

As orientações divulgadas por este documento, tanto em relação ao conceito de 

Educação Especial, apoiada nos princípios da integração, quanto para a terminologia utilizada 

para definir o público-alvo desse segmento, voltada para os educandos com “Necessidades 

Educacionais Especiais - NEE” 
20

, estavam condicionadas ao papel atribuído à educação pela 

sociedade capitalista. 

Embora a concepção apresentada no termo “necessidade educacional especial” sugira 

um deslocamento da atenção dos diagnósticos relacionados a questões orgânicas, tal como era 

enfatizado pela abordagem médica na educação especial, centrada nos rendimentos que os 

alunos apresentavam por meio dos testes psicológicos, Garcia (2004, p. 174) alerta que 

 

[...] tal enfoque está propondo novos níveis de diagnóstico, baseados na relação 

entre “diferenças individuais” e “currículo”. Pode-se afirmar que, nesses termos, não 

supera a compreensão do “desvio” e da necessidade de “ajuste” dos alunos à 

sociedade, mantendo aproximações com uma visão funcionalista. 

 

 Moraes (2001) esclarece que, como estratégia para minimizar os efeitos 

desestabilizadores da reestruturação socioeconômica
21

, a organização do mundo 

contemporâneo fez expandir a demanda por conhecimentos e informações, com a necessidade 

imprescindível de mão de obra qualificada. Nesse contexto, a educação especial também se 

                                                           
20

 A terminologia “Necessidades Educacionais Especiais” abrange todos os alunos que apresentam dificuldades 

de aprendizagem, com ou sem correlação com questões orgânicas. 
21

 Em busca de uma reestruturação socioeconômica, os países exportadores passaram a buscar, nos sistemas de 

ensino, alternativas que lhe permitiam participar do mercado econômico, compartilhando vantagens 

competitivas.  
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viu no espaço eleito para cooptar indivíduos com habilidades diversas e preparar as condições 

necessárias para tal enfrentamento. Para Bueno (1993, p. 80), 

 

 A educação especial, na sociedade moderna, que, na sua origem, absorvia 

deficiências orgânicas (auditivas, visuais e, posteriormente, mentais), com o 

desenvolvimento do processo produtivo, foi incorporando população com 

“deficiências e distúrbios” cada vez mais próximo da normalidade média 

determinada por uma “abordagem científica” que se pretende “neutra e objetiva”, 

culminando com o envolvimento dos que não têm quaisquer evidências de desvio 

dessa mesma “normalidade média”. 

 

 

 Com essa intencionalidade, as antigas referências do projeto educativo baseadas no ato 

de educar voltam-se para a necessidade de assegurar as “competências” necessárias que 

estavam diretamente ligadas às demandas do mercado. 

 As orientações mais precisas para normatização desse serviço nos sistemas de ensino 

de todo o Brasil são encaminhadas pelo Parecer CNE/CEB nº 17/2001
22

. Este documento 

apresenta a necessidade de as ações estarem implicadas em diferentes naturezas e de forma a 

contemplar os âmbitos político, técnico-científico, pedagógico e administrativo. A 

observância das suas orientações pelos sistemas de ensino é posta pela Câmara de Educação 

Básica do Conselho Nacional de Educação, conforme ressalta o referido documento: 

 

Após esses estudos preliminares, a Câmara de Educação Básica decidiu retomar os 

trabalhos, sugerindo que esse documento fosse encaminhado aos sistemas de ensino 

de todo o Brasil, de modo que suas orientações pudessem contribuir para a 

normatização dos serviços previstos nos Artigos 58, 59 e 60, do Capítulo V, da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN (BRASIL, 2001a, p. 2). 

 

 Todavia, ressaltamos que, embora o Parecer CNE/CEB nº 17/2001 convoque os 

sistemas de ensino a realizar ações práticas e viáveis por meio de uma política inclusiva que 

atenda, indistintamente, a todos os alunos, verifica-se que a ênfase dada em suas orientações 

está direcionada para o deslocamento progressivo da responsabilidade administrativa, 

financeira e pedagógica da operacionalização desse serviço, não apresentando centralidade 

                                                           
22

 O parecer CNE/CEB nº 17/2001, aprovado em 03/07/2001, trata das Diretrizes Nacionais para a Educação 

Especial na Educação Básica. Seu texto completo consta de quatro partes: I – Relatório, II – Voto dos relatores, 

III – Decisão da Câmara e IV – Referências Bibliográficas. Neste trabalho, pretendemos analisar o processo de 

estruturação do AEE no sistema municipal de ensino, observando as ações implicadas nos âmbitos apresentados 

na primeira parte que trata sobre o relatório, intitulada por: a organização dos sistemas de ensino para o 

atendimento ao aluno que apresenta necessidades educacionais especiais. 
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nas especificações teórico-pedagógicas que permeiam o processo educativo. Podemos 

evidenciar esta ênfase nas orientações apresentadas a seguir: 

 

É importante que a descentralização do poder, manifestada na política de 

colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios seja efetivamente 

exercitada no País, tanto no que se refere ao debate de ideias, como ao processo de 

tomada de decisões acerca de como devem se estruturar os sistemas educacionais e 

de quais procedimentos de controle social serão desenvolvidos. [...] avaliem as reais 

condições que possibilitem a inclusão planejada, gradativa e contínua de alunos com 

necessidades educacionais especiais nos sistemas de ensino.  [...] construindo 

políticas, práticas institucionais e pedagógicas que garantam o incremento da 

qualidade do ensino, que envolve alunos com ou sem necessidades educacionais 

especiais (BRASIL, 2001a, p. 13). 

 

 Tais encaminhamentos reforçam o nosso entendimento de que o processo de gestão 

para a implementação, acompanhamento e organização desse atendimento estão sob as 

responsabilidades das secretarias municipais, estaduais ou órgãos equivalentes, podendo 

realizá-lo conforme suas possibilidades e concepções de gestão.  

 Entendemos que as orientações e planejamentos conduzidos por um sistema 

educacional devem ser o resultado de práxis intencional, com objetivos e ações premeditadas 

que possibilitam ultrapassar o domínio do pragmatismo e do operacionismo. Não obstante, 

para que a práxis possa se desenvolver e produzir consequências, ela necessita fundamentar-se 

em uma teoria. “Sem uma teoria educacional será impossível uma atividade educativa 

intencional comum” (SAVIANI, 2012b, p. 77).  Contudo, as teorias pedagógicas de base 

neotecnicistas e neoprodutivistas que subjazem à política educacional, em cujo cerne 

encontra-se uma desvalorização do processo de ensino, expressam um apelo à subjetividade 

dos trabalhadores, convocando-os a se empenharem pessoalmente nas gestões dos 

procedimentos, secundarizando a especificidade do trabalho educativo e do ato de transmissão 

dos conteúdos escolares pelo professor, conforme podemos observar na orientação a seguir: 

 

A organização da educação especial adquire, portanto, seus contornos legítimos. O que 

passou faz parte do processo de amadurecimento da sociedade brasileira.  Agora é preciso 

pôr em prática, corajosamente, a compreensão que foi alcançada pela comunidade sobre a 

importância que deve ser dada a este segmento da sociedade brasileira (BRASIL, 2001a, p. 

2; grifo nosso). 

 

 Dentro desse contexto e partindo sob tais orientações, a política de educação inclusiva 

começa a se materializar no decorrer dos anos 2000, mais especificamente com o governo de 

Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2006; 2007-2010), no qual um dos principais compromissos 

assumidos foi o estabelecimento de um sistema educacional articulado, integrado e gerido em 
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colaboração entre a União, os estados e os municípios (KASSAR, 2011). Para tanto, desde 

2003, a forma eleita pelo Governo Federal para oferecer atendimento aos alunos que possuem 

deficiência está sendo por meio da matrícula do educando no Atendimento Educacional 

Especializado (AEE). Esse serviço é realizado nas salas comuns das escolas públicas, no 

contraturno, ofertado prioritariamente em Sala de Recursos Multifuncionais (SRM)
23

, 

conforme prevê o Decreto nº 7.611/2011 (BRASIL, 2011). 

 Verifica-se que, para a sustentação dessa política, tornou-se necessária a constituição 

de uma Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(PNEE – EI), materializada por meio de um conjunto de documentos orientadores (BRASIL, 

2008; 2009; 2010a; 2011) e de programas e ações do Governo Federal com vistas a 

disseminar a política de construção de sistemas educacionais inclusivos. 

Entretanto, nem sempre mudanças expressas como direito jurídico e legal constituem-

se, por si próprio, condições suficientes para efetivar mudanças significativas no plano social 

e individual. Entendemos que 

 

Buscar resposta a essa questão requer compreender o sentido de direito à educação 

no arcabouço legal brasileiro, considerar as responsabilidades do Estado frente a sua 

concretização e analisar os contextos no sentido de avaliar em que medida essas 

responsabilidades vêm se efetivando (SOUZA; TAVARES, 2013, p. 54; grifo 

nosso). 

 

 Como discutimos anteriormente, as propostas de reestruturação do atendimento 

especializado, por meio da oferta do AEE, expressam compromissos que não podem ficar 

restritos apenas às orientações postas nos planos do governo. Entendemos que, além do 

reconhecimento das proposições apresentadas aos sistemas de ensino, cuja ênfase está voltada 

para os aspectos pragmáticos e operacionais, emergem outras categorias que demandam 

reconhecimento e ações que estão sob as responsabilidades dos gestores educacionais. Assim, 

torna-se necessário identificar os modelos teóricos que sustentam esses encaminhamentos 

legais, identificando as implicações desta concepção na forma de organização das práxis 

administrativo-pedagógica do AEE operacionalizadas pelos sistemas de ensino. 

                                                           
23

 Estas salas foram implantadas como parte de um programa específico do Ministério da Educação – O 

Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais, que tem como objetivo apoiar os sistemas de 

ensino na implantação de salas com materiais pedagógicos e de acessibilidade, para a realização do atendimento 

educacional especializado. Esses espaços são descritos pelo Ministério da Educação (BRASIL, 2010b) como 

sendo Salas de Recursos Multifuncionais do Tipo I e do Tipo II, diferenciando-se de acordo com os recursos 

adicionais para acessibilidade de alunos com deficiência. 
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 Tal preocupação é justificada porque a reordenação no campo econômico implicou 

inflexão nas ideias pedagógicas. Nas duas últimas décadas, o debate das teorias pedagógicas 

tem se caracterizado por quase uma total hegemonia das “pedagogias do aprender a aprender” 

(DUARTE, 2010), aludindo um período de definições políticas para a educação especial 

brasileira. As novas definições abrangem tanto os aspectos relacionados aos locais e 

metodologias da educação disponibilizada quanto ao que se refere à gestão dos 

procedimentos, apontando encaminhamentos que reforçam as responsabilidades das 

secretarias municipais, estaduais ou órgãos equivalentes para o processo de implementação, 

organização e acompanhamento dessa política, conforme verificaremos no item a seguir. 

 

 

1.2 – FUNDAMENTOS TEÓRICO-PEDAGÓGICOS DA POLÍTICA NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA INCLUSIVA 

 

 Embora o AEE esteja garantido na legislação educacional desde a promulgação da 

Constituição Federal em 1988
24

, o delineamento do seu atual propósito, bem como a forma de 

efetivação desse serviço, encontra-se melhor definido após a elaboração da Política Nacional 

de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva em 2008. Desse modo, 

priorizamos, nesta pesquisa, o levantamento e a análise de leis, decretos, instruções, notas 

técnicas e documentos de orientações pedagógicas de âmbito nacional que direcionam a 

implantação desse serviço nas redes de ensino, a partir da constituição do referido documento 

orientador. Entre os documentos normativos, destacamos: 

1- O documento orientador da Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (BRASIL, 2008); 

2- A Resolução CNE/CEB nº 4/2009, que institui as Diretrizes Operacionais para o 

Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação 

Especial; 

3- A Nota Técnica nº 11, de 7 de maio de 2010, que apresenta orientações para a 

institucionalização na escola da oferta do AEE em Sala de Recursos Multifuncionais;  

                                                           
24

 A garantia do Atendimento Educacional Especializado está presente em documentos anteriores à PNEE-EI 

(BRASIL, 2008), sendo sua oferta estabelecida como dever do Estado na Constituição Federal de 1988, no artigo 

208, e posteriormente no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, no artigo 

54; nas Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no artigo 4, e nas 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, Resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de 

setembro de 2001, no parágrafo único do artigo 1º. 
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4- O Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre a Educação Especial e o 

Atendimento Educacional Especializado. 

 Além desses documentos orientadores, o Governo Federal, com vistas a disseminar a 

política de construção de sistemas educacionais inclusivos, difundiu um conjunto de 

programas e projetos que possibilita a implementação dessas diretrizes e também que as ações 

de acessibilidade sejam postas em prática. Entre estes, destacamos
25

: 

1- Programa Nacional de Formação Continuada; 

2- Formação de professor para o Atendimento Educacional Especializado (via EAD); 

3- Programa Educação Inclusiva: Direito a Diversidade; 

4- Programa Implantação da SRM; 

5- Programa Escola Acessível. 

Sobre esta “Política de programas”, é oportuno, inicialmente, ressaltarmos as 

implicações que a “descontinuidade” de ações promovidas no campo educacional provoca 

para a “materialidade da ação educativa” (SAVIANI, 2013b, p. 109). Sem desconsiderarmos a 

importância de rever e estruturar ações com o empenho de melhorar as condições do ensino-

aprendizagem, apontamos a necessidade de “continuidade” frente às questões especificamente 

educacionais. A organização do ensino requer tempo necessário para que o trabalho 

pedagógico, conduzido no interior das escolas, tenha condições de fixar habilidades. No 

entanto,   

O problema apresenta-se aí com um grau tal que inviabiliza qualquer avanço no 

campo da educação. Parece que cada governo, cada secretário de educação ou cada 

ministro quer imprimir sua própria marca, deixando de lado programas 

implementados nas gestões anteriores. Com esse grau de descontinuidade, não há 

como fazer frente às questões especificamente educacionais, dado que, como se 

mostrou, trata-se de um tipo de atividade que requer continuidade. Portanto, a 

política educacional precisa levar em conta essa peculiaridade e formular metas não 

apenas a curto prazo, mas a médio e longo prazo e instituir propostas que possam, de 

fato, ser implementadas e avaliadas no seu processo e nos seus resultados, sendo 

corrigidas, quando for o caso, mas que tenham sequência, e que permitam criar 

situações irreversíveis de tal modo que as mudanças de governo não desmantelem 

aquilo que está sendo construído (SAVIANI, 2013b, p.109). 

 

 

                                                           
25 Outros programas que constituem a atual política de educação especial, aqui considerados com menor 

relevância em relação à temática abordada neste estudo, é o Programa do Benefício da Prestação Continuada 

(BPC) na Escola,  que tem por objetivo realizar o acompanhamento e monitoramento do acesso e da 

permanência na escola das pessoas com deficiência, beneficiárias do BPC, até 18 anos, por meio da articulação 

das políticas de educação, saúde, assistência social e direitos humanos; e o Programa de Acessibilidade na 

Educação Superior (Incluir), que propõe ações que garantem o acesso pleno de pessoas com deficiência às 

instituições federais de ensino superior (Ifes).  
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Essas descontinuidades dos programas nas políticas educacionais, além de dificultar a 

materialidade da ação educativa, distanciam os propositores dessas políticas em, de fato, 

elaborar ações que assegurem a universalização da escola com direitos e qualidades comuns. 

Outro ponto a ser observado refere-se aos interesses imbuídos pela manutenção da atual forma 

de organização, uma vez que essa descontinuidade, muitas vezes, leva a um falso 

entendimento da inconsistência dos referenciais teóricos que subsidiam essas políticas ou dos 

reais interesses que estes estão a serviço. 

Assim, com vistas a alcançar o objetivo de identificar as bases teórico-pedagógicas do 

AEE, expressas no conjunto desses documentos normativos e programas governamentais, 

discutiremos os encaminhamentos e orientações prescritos para a operacionalização desse 

serviço nos sistemas de ensino a partir de quatro eixos centrais, sendo eles: A constituição do 

AEE, a organização das SRM, a atribuição e função do professor do AEE e a orientação 

pedagógica para o AEE. 

 

1.2.1 A constituição do AEE 

  

 Em 2008, o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Especial 

(SEESP)
26

, elaborou, mediante a constituição de um grupo de trabalho nomeado pela Portaria 

Ministerial nº 555 de 05/06/2007
27

, o documento orientador Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEE – EI) (BRASIL, 2008). Dentre as 

redefinições observadas em relação à legislação anterior, o referido documento altera a 

compreensão acerca da população a ser atendida pela educação especial e ressalta a proposta 

do Atendimento Educacional Especializado. 

 A partir desse documento, a nova definição do público-alvo desse segmento retoma os 

termos presentes no documento orientador dessa modalidade durante a década de 1990, no 

qual a política apoiava-se nos princípios da integração e tinha um público minoritário e 

específico como recorte para o atendimento, inserindo assim, na rotina das redes de ensino, 

uma definição mais restritiva de sujeitos com necessidades especiais.  

 A lógica apresentada para a nova redefinição no público de atendimento está baseada 

no entendimento de que o conceito de necessidade educacional especial, amparado na 

perspectiva da educação inclusiva, pode ser sucedido de construções sociais e originado no 

                                                           
26

 Atual Diretoria de Políticas de Educação Especial – DPEE da SECADI/MEC. 
27

 A portaria ministerial deste documento foi prorrogada pela Portaria nº 948, de 9 de outubro de 2007. 
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próprio ambiente de aprendizagem, não sendo, assim, “[...] uma característica intrínseca do 

aluno, nem muito menos uma condição sintomática típica de um determinado grupo 

etiológico, supostamente homogêneo” (GLAT; PLETSCH; FONTES, 2007, p. 349). Desse 

modo, não sendo consequências da deficiência ou do quadro orgânico apresentado pelo 

indivíduo, não pode ser utilizado como sinônimo de deficiência. Uma melhor diferenciação 

entre esses termos é expressa pelas autoras, conforme destacamos a seguir: 

 

O conceito de deficiência se reporta às condições orgânicas do indivíduo, que 

podem resultar em uma necessidade educacional especial, porém, não 

obrigatoriamente. O conceito de necessidade educacional especial, por sua vez, está 

intimamente relacionado à interação do aluno com os conteúdos e a proposta 

educativa com a qual ele se depara no cotidiano escolar (GLAT; PLETSCH; 

FONTES, 2007, p. 349). 

 

 Com esse entendimento, a PNEE – EI (BRASIL, 2008) elege como público-alvo do 

seu atendimento alunos que apresentam deficiências, altas habilidades e transtornos globais 

do desenvolvimento, embora continue mantendo a terminologia de “necessidades 

educacionais especiais”. Garcia (2006) ressalta que a concepção de “necessidades especiais” 

utilizada pela política de educação especial, que ora é usada como um conceito ampliado que 

incorpora vários grupos, ora como sinônimo de deficiência, cumpre, pois, duas funções: 

 

1) Legitimar a política educacional nacional mais ampla ao focalizar a 

heterogeneidade dos alunos, numa linha discursiva politicamente correta ao abordar 

a diversidade e 2) valorizar os mecanismos específicos propostos para alunos 

identificados como deficientes (GARCIA, 2006, p. 305). 

  

 A especificidade de cada segmento dos alunos, público-alvo desse atendimento, é 

melhor detalhada pela Resolução CNE nº 04/2009, que estabelece as diretrizes operacionais 

para o atendimento educacional especializado na educação básica (BRASIL, 2009), conforme 

destaca o Art. 4º: 

Art. 4º Para fins destas Diretrizes considera-se público-alvo do AEE: 

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

natureza física, intelectual, mental ou sensorial; 

II – Alunos com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que apresentam 

um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento 

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

definição alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, 

transtorno desintegrativo da infância (psicoses) e transtornos invasivos sem outra 

especificação; 

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

potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, 

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

(BRASIL, 2009).   
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 Entretanto, o que se percebe nessa mudança na composição do público de atendimento 

é a situação concreta de exploração e de continuidade de dominação de uma classe sobre a 

outra, que muitas vezes é ocultada em função do caráter ideológico dessa política inclusiva. 

Esse movimento não objetiva equacionar as desigualdades sociais, mas, sim, por meio de 

políticas sociais compensatórias, minimizá-las ao ponto necessário para a constituição de uma 

coesão social. Todavia, embora reconheçamos esses problemas, dificuldades e 

intencionalidades políticas no campo da Educação Especial, comungando com Silva (2013, p. 

155), 

 [...] acreditamos que estamos diante de um movimento contraditório, no qual uma 

“agenda globalmente estruturada” concilia interesses do estado neoliberal com as 

reivindicações dos movimentos sociais. E neste caso a contradição é latente, visto 

que, ao mesmo tempo em que se trata de uma ideologia importada de países 

desenvolvidos com sérios prejuízos para a maior parte da população brasileira, não 

podemos negar que essas políticas vêm alterando a relação da educação regular com 

a educação especial, ou pelo menos minimizando o distanciamento que havia entre 

elas, bem como do lado da educação especial vêm se aproximando dos problemas e 

movimentos sociais de luta da educação regular. 

 

 

    Contudo, sustentamos que a focalização de grupos como prioritários e a ênfase em 

populações-alvo refletem a ausência de políticas universais e omitem para a população os 

conflitos sociais. No caso da educação especial, o trabalho na diversidade começa pelo 

reconhecimento das diferenças e pela paridade de direitos. Direito de participação, 

aprendizagem e acesso aos conhecimentos escolares, indo muito além da simples garantia da 

presença física na escola regular. Trata-se de um direito formal, mas que, como boa parte dos 

direitos sociais na sociedade do capital, não se efetiva. 

 O conceito de educação especial também ganha nova redefinição. Percebe-se uma 

substituição do processo educacional definido como uma proposta pedagógica, conforme 

apresenta a Resolução CNE/CEB nº 2/2001(BRASIL, 2001b): 

 

Por educação especial, modalidade da educação escolar, entende-se um processo 

educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e 

serviços educacionais especiais, organizados institucionalmente para apoiar, 

complementar, suplementar ênfase na disponibilização de recursos e serviços (Grifo 

nosso). 

 

 

Para centrar-se na disponibilização de recursos e serviços, conforme orienta a atual 

PNEE-EI (BRASIL, 2008): 
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A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, 

etapas e modalidades, realiza o atendimento educacional especializado, 

disponibiliza os recursos e serviços e orienta quanto a sua utilização no 

processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular (Grifo 

nosso). 

 

 Nessa perspectiva, o Decreto nº 7.611/2011
28

 promove uma substituição discursiva do 

termo Educação Especial por Atendimento Educacional Especializado, conforme evidencia o 

art. 2º no § 1º: “Os serviços de que trata o caput serão denominados atendimento educacional 

especializado, compreendido como o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e 

pedagógicos organizados institucional e continuamente (BRASIL, 2011)”. Isso provoca 

equívocos quanto ao papel do AEE, uma vez que esse atendimento, como a própria política o 

caracteriza, é um “serviço” e não a educação especial em si e, ao mesmo tempo, favorecendo 

o entendimento que tal substituição discursiva esteja sinalizando possibilidades de mudanças 

na proposta de atuação da Educação Especial. 

 Essa substituição discursiva dos termos chama a atenção de Moraes (2001) para um 

significativo aspecto da inflexão teórica contemporânea. De acordo com a autora, termos e 

concepções estão sendo empregados e naturalizados com o objetivo de controle e regulação 

social, visto que “[...] alguns foram construídos, re-significados, modificados ou substituídos 

por outros mais convenientes” (MORAES, 2001, p.14). Prieto (2006) acrescenta que, em se 

tratando do atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais, é necessário um 

olhar crítico sobre essa realidade, pois 

 

[...] muito desse novo discurso tem servido para condenar práticas da educação 

especial, sem, contudo, ressaltar que sua própria trajetória em muito reflete a 

marginalização a que foi submetida pelas políticas educacionais, o que a fez 

constituir-se também como alternativa com poderio de reiterar o isolamento social 

daqueles em atendimento por essa modalidade de ensino (PRIETO, 2006, p. 40). 

 

 Embora as orientações legais anteriores já estabelecessem a necessidade e o 

provimento do serviço especializado, a atual proposição política traz marcas novas para a sua 

operacionalização. De acordo com o Decreto nº 7.611/2011, o objetivo do Atendimento 

Educacional Especializado direciona-se em: 

 

 

                                                           
28

 Documento que revogou o Decreto nº 6.571 elaborado em 17 de setembro de 2008. Dispõe sobre a educação 

especial e o Atendimento Educacional Especializado. 



63 

 

I - prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular e 

garantir serviços de apoio especializados de acordo com as necessidades individuais 

dos estudantes; 

II - garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular; 

III - fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem 

as barreiras no processo de ensino e aprendizagem; e 

IV - assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis, etapas e 

modalidades de ensino (BRASIL, 2011). 

  

 Nota-se que, dessa forma, o AEE é caracterizado como uma forma de apoio para a 

educação de pessoas com deficiência no ensino regular e tem orientações para perpassar todos 

os níveis e modalidades de ensino, disponibilizando recursos, serviços e orientações aos 

alunos e professores sobre sua operacionalização, que devem ser oferecidos, prioritariamente, 

nas turmas comuns do ensino regular (BRASIL, 2008). 

 Compreende-se que, à medida em que é direcionado o atendimento dessa população 

ao serviço da escola regular, exista uma concordância com os propósitos pedagógicos 

realizados nesse espaço e, consequentemente, uma centralidade nos esforços necessários para 

garantir a sua eficácia. No entanto, a projeção da ação educacional do AEE apresenta ênfase 

em questões relativas a procedimentos técnicos e uso de recursos, o que indica secundarizar as 

questões teórico-pedagógicas e didáticas. Esse entendimento é reforçado por Michels (2011, 

p. 226), ao esclarecer que 

 

[...] a centralidade das ações dos professores do atendimento educacional 

especializado (AEE) permanece nas técnicas e nos recursos especializados [...]. 

Mesmo aquelas ações que dizem respeito à articulação com a classe comum não 

estão atreladas à discussão pedagógica, e sim à utilização de recursos específicos.  

 

 Entendemos que a essência que rege essa centralidade no AEE está no bojo das ações 

que atualizam a educação de acordo com as orientações de documentos internacionais desde a 

década de 1990. Tais princípios, pautados em uma pedagogia de tendência tecnicista, apontam 

para as expectativas do ser humano com capacidade técnica e habilidades imediatas para o 

processo produtivo no mundo globalizado (SAVIANI, 2012a; 2013a). Com isso, na dimensão 

pedagógica, o conteúdo tornou-se mais rarefeito e, no âmbito administrativo, o controle 

decisivo desloca-se dos processos para os resultados.  

 Não obstante, conforme já afirmamos, a intenção de organizar uma prática educativa 

que respalde o processo de aprendizagem dos alunos com e sem deficiência exige que se 

pensem os problemas da educação numa perspectiva radical, rigorosa e de conjunto. Saviani 

(2012b), ao discutir sobre os processos de estruturação do ser humano, adverte que, ao educar 
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uma criança, devem-se levar em conta os fatores naturais do desenvolvimento humano, 

compreendidos como sendo um quadro que reconhece a realidade física, biológica e 

psicológica do educando e os fatores culturais, isto é, a realidade do contexto espaço-

temporal em que o mesmo está inserido.   

Contudo, tendo como ponto de partida somente a visão do ser humano como um ser 

natural, à educação competiria apenas evitar influências que pudessem prejudicar o 

desenvolvimento natural da criança. Essa concepção educacional é denominada de 

“Naturalismo pedagógico” e adota o ponto de vista das teorias negativas da educação 

(SAVIANI, 2012b). Com base nessas concepções, o não reconhecimento da totalidade 

humana para a organização dos processos de escolarização está, historicamente, sendo 

alcançado por meio dos princípios da pedagogia tradicional ou da essência; das características 

da pedagogia nova ou da existência e sob o ponto de vista da produtividade, no qual são 

disseminados os princípios da pedagogia tecnicista.  

Assim, na década de 1970, a visão crítica se empenhou em operar como contraponto 

às ideias que consideram apenas o ser humano em abstrato, desvinculado de um engajamento 

contextual. Deste modo, inversamente, de outro lado, por reconhecer que o ser humano está 

situado num contexto espacial e temporal que o determina, estão as teorias que adotam a 

observância do ser humano como um ser cultural. Essas teorias tornam-se de grande 

importância porque suas diretrizes resumem e completam as anteriores. Empenham-se em 

compreender a educação remetendo-a sempre a seus condicionantes objetivos e à estrutura 

socioeconômica que delineia o fenômeno educativo, sendo representadas pelas teorias crítico-

reprodutivistas.  

Não obstante, embora seja inegável a dependência da educação em relação ao 

conjunto dos elementos que compõem o aspecto natural e cultural do desenvolvimento 

humano, é preciso considerar tudo isso dentro de uma perspectiva dialética. A centralidade 

em qualquer um destes aspectos, de forma desarticulada ou descontextualizada, produz um 

“reducionismo pedagógico”, visto que, a simples observância desses fatores levada às últimas 

consequências conduziria a uma negação da função transformadora da educação em relação à 

sociedade (SAVIANI, 2012b). Seguindo por esse viés, o trabalho pedagógico realizado no 

Atendimento Educacional Especializado tende a restringir a educação do ser humano ao que é 

enfatizado nos enfoques do materialismo, pragmatismo, psicologismo e/ou socialismo 

pedagógico. 
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Ao enfatizar os aspectos físicos, ou seja, as condições necessárias para que a 

existência humana possa situar-se no seu meio físico e tirar proveito das condições existentes, 

a função da educação estará adotando um enfoque materialista pedagógico. Tal enfoque 

consiste em resumir os propósitos educativos a uma promoção material do ser humano. De 

acordo com Saviani (2012b, p. 34), “Nesse contexto, a determinação de objetivos e ideais 

educativos, a capacidade de previsão e o desencadeamento de um processo orientado tornam-

se impraticáveis”. Entretanto, se o ser humano for apresentado à educação apenas pela 

perspectiva biológica, na qual o corpo, antes apenas constatado, é visto agora como 

organizado, estruturado e com respostas globais, ela corre o risco de ser interpretada apenas 

em termos de utilidade biológica, sendo válida na medida em que for útil e fizer o ser humano 

progredir e adaptar-se às condições existentes. Esse enfoque do utilitarismo pedagógico, no 

qual a educação é reduzida ao que ajuda o ser humano na busca dos meios vitais, é 

representado pelo pragmatismo. Saviani (2012b, p. 35) pontua que “[...] o pragmatismo se 

constituiu numa teoria educacional não totalmente errônea, mas um tanto ambígua, porque 

não distingue os vários níveis da vida, acabando por reduzir tudo ao útil”. Mas se a educação 

se inscrever apenas no mundo interior do educando, enfatizando assim os aspectos 

psicológicos, ela assume o enfoque do psicologismo pedagógico. Neste, procurando 

desenvolver harmoniosamente as potencialidades do educando, a educação evita toda forma 

de coação por parte do educador e apresenta ênfase no deixar fazer, secundar, preservar e 

proteger.  

Fundamentadas por tais perspectivas, as atividades realizadas no âmbito 

administrativo-pedagógico do Atendimento Educacional Especializado tendem a priorizar o 

conhecimento pessoal, o não verbalizado, as relações sociais, a autonomia ou o uso de 

recursos técnicos e operacionais, sendo esvaziadas de uma atividade de caráter formativo.   

Ainda que a organização do processo educativo tenha como ponto de partida a visão 

do ser humano como um ser cultural, porém, se compreendido como um ser passivo, 

totalmente condicionado pela situação, em seu limite, ela também acaba apresentando a 

exclusão da função transformadora da educação em relação à sociedade. E, por esse viés, a 

educação estará adotando um enfoque compreendido como “Sociologismo pedagógico” 

(SAVIANI, 2012b), pois o ser humano não é totalmente determinado é, ao contrário, um ser 

autônomo e livre, reagindo à situação e intervindo pessoalmente para aceitar, rejeitar ou 

transformar a realidade.  
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Para contrapor as teorias não críticas e crítico-reprodutivistas, Saviani empenhou-se, 

desde a década de 1970, na formulação de uma teoria que, posteriormente, denominou-a de 

Pedagogia Histórico-Crítica. De acordo com o autor, esta perspectiva teórica, 

 

[...] impõe-se a tarefa de superar tanto o poder ilusório (que caracteriza as teorias 

não críticas) como a impotência (decorrente das teorias crítico-reprodutivistas), 

colocando nas mãos dos educadores uma arma de luta capaz de permitir-lhes o 

exercício de um poder real, ainda que limitado (SAVIANI, 2012a, p. 30). 

 

Com efeito, partindo desse entendimento, optamos pela Pedagogia Histórico-Crítica 

como fundamento para nossas análises pelo fato de compreendermos ser ela (como postula a 

teoria) horizonte inspirador para desvendar as intenções alienantes e mistificadoras ora 

apresentadas, e dar vazão à sistematização de objetivos públicos da educação e da escola 

comprometidos com a formação omnilateral do ser humano, tendo ele deficiência ou não.  

Consubstanciados em Della Fonte (2014), inferimos que o termo omnilateral aparece 

pela primeira vez nos Manuscritos econômico-filosóficos, de 1844, no contexto explicativo do 

“tornar-se humano”, conforme destacamos:   

 

O homem se apropria da sua essência omnilateral de uma maneira omnilateral, por- 

tanto, como um homem total. Cada uma das suas relações humanas com o mundo, 

ver, ouvir, cheirar, degustar, sentir, pensar, intuir, perceber, querer, ser ativo, amar, 

enfim, todos os órgãos da sua individualidade, assim como os órgãos que são 

imediatamente em sua forma como órgãos comunitários, são no seu comportamento 

objetivo ou no seu comportamento para com o objeto a apropriação do mesmo, a 

apropriação da efetividade humana [...] (MARX, 2004, apud DELLA FONTE, 

2014, 391; grifos do autor). 

 

Contrapondo-se ao conceito de homem dividido, incompleto, o conceito de homem 

total, ou omnilateral, justifica o apelo por uma escola unitária e desinteressada. Formulado e 

desenvolvido por Marx, principalmente na Ideologia Alemã, esse conceito foi assumido por 

seus seguidores ao longo dos tempos, tornando-se o fim justificador de toda prática educativa 

revolucionária. 

As reflexões de Marx e de parcela significativa da tradição marxista remetem 

inspirações à Pedagogia Histórico-Crítica (SAVIANI, 2013a). Considerada uma pedagogia 

contra-hegemônica, esta teoria busca, intencional e sistematicamente, colocar a educação a 

serviço das forças que lutam para transformar a ordem vigente, visando à instauração de uma 

nova forma de sociedade, defendendo que o ser humano deve ser integralmente desenvolvido 

em suas potencialidades, acompanhando a própria evolução dos meios produtivos necessários 

para a satisfação humana plena. Somente nessa perspectiva, o ato pedagógico pode ser 
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emancipador e libertar os seres da espécie, seja da ignorância e da miséria ou da 

irracionalidade da dominação.  

Partindo dos princípios anunciados por esta pedagogia, a constituição do Atendimento 

Educacional Especializado nos sistemas de ensino deve apresentar um esforço que vai além 

do fornecimento de aparato técnico e da capacitação para o uso de recursos. À medida que é 

reforçado o indicativo para que a escolarização de pessoas com deficiência seja realizada na 

escola regular, emerge, também, a necessidade de apoio para um atendimento diferenciado 

que dê suporte a professores e alunos. 

A identificação do que ensinar e como ensinar é um problema central nas discussões 

dos autores que contribuem para a construção coletiva deste referencial teórico. De acordo 

com Saviani (2013b, p. 7), para a educação, 

 

[...] esses diferentes tipos de saber não interessam em si mesmos; eles interessam, 

sim, mas enquanto elementos que os indivíduos da espécie humana necessitam 

assimilar para que se tornem humanos. Isto porque o homem não se faz homem 

naturalmente; ele não nasce sabendo ser homem, vale dizer, ele não nasce sabendo 

sentir, pensar, avaliar, agir. Para saber pensar e sentir; para saber querer, agir ou 

avaliar é preciso aprender, o que implica trabalho educativo. Assim, o saber que 

diretamente interessa à educação é aquele que emerge como resultado do processo 

de aprendizagem, como resultado do trabalho educativo. Entretanto, para chegar a 

esse resultado, a educação tem que partir, tem que tomar como referência, como 

matéria-prima de sua atividade, o saber objetivo produzido historicamente. 

 

Nessa direção, o nosso esforço é no sentido de compreender a educação escolar e a 

mediação realizada pelo professor no Atendimento Educacional Especializado como um lócus 

privilegiado para o desenvolvimento do educando com deficiência. 

 

1.2.2 A organização das Salas de Recursos Multifuncionais - SRM 

 

Do ponto de vista curricular, o lócus preferencial para a valorização dos mecanismos 

específicos voltados para os alunos com deficiência ou com um transtorno específico no 

desenvolvimento passa a ser a Sala de Recurso Multifuncional (SRM), por meio do 

Atendimento Educacional Especializado (AEE). Tal espaço é apresentado como sendo a 

grande solução para o problema da marginalidade histórica pela qual perpassou o atendimento 

educacional de pessoas com deficiência no país, conforme podemos evidenciar no fragmento 

abaixo: 
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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 (BRASIL, 

2010b, p. 3). 

 

Entretanto, chamamos a atenção para a construção ideológica expressa neste discurso. 

Nota-se que a mudança é apresentada como progresso, melhoria, avanço, evolução, enfim, 

“[...] revela uma concepção em que o tempo ‘bom’ está sempre no futuro” (SHIROMA; 

MORAES; EVANGELISTA, 2007, p. 92). Não obstante, ao vincular o interesse do 

capitalismo vigente com os princípios e ideários historicamente almejados pela educação 

especial, o que os propositores desta política almejam é abrir cada vez mais passagens para os 

programas do governo e, consequentemente, para conquistarem mais adeptos. 

 Aranha (1996) esclarece que a função e o caráter da ideologia no campo político se 

expressam procurando ocultar a situação concreta de exploração, utilizando-se de 

características que lhe são peculiares, descrevendo a realidade de forma abstrata, universal, 

lacunar e invertida. Logo, os referenciais teóricos e concepções pedagógicas que subsidiam a 

construção de documentos legais partem de noções apolíticas da realidade. Eles tendem a 

repetir artifícios pelos quais os valores dominantes são impostos. Assim, segundo a autora, 

para os pressupostos teóricos que partem dessas noções, 

 

[...] a educação seria um processo de “atualização” daquilo que o homem possui “em 

potência” (o que pode ser, mas ainda não é), donde se conclui que haveria uma 

essência humana válida em todos os tempos e lugares, cabendo à educação tornar 

presente, “trazer à tona” o que existe em germe em cada um (ARANHA, 1996, p. 

33). 

 

 Nessa direção, as soluções expostas no quadro dos programas do governo, “[...] 

aparentemente desconexas, estão organicamente articuladas como peças de um mosaico e, 

embora descabidas para resolver os problemas indicados, permitem conhecer um pouco mais 

da perspectiva dos ‘reformadores’” (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2007, p. 95).  

 As SRM foram implantadas como parte de um programa específico do Ministério da 

Educação (MEC), conforme esclarece o Documento Orientador Programa Implantação de 

Salas de Recursos Multifuncionais (BRASIL, s. d): 

 

O Programa Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais, instituído pelo 

MEC/SECADI por meio da Portaria Ministerial nº 13/2007, integra o Plano de 

Desenvolvimento da Educação – PDE e o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência – Viver sem Limite (BRASIL, s.d, p. 9). 



69 

 

O programa tem como objetivo apoiar os sistemas de ensino na implantação de salas 

com materiais pedagógicos e de acessibilidade para a realização do atendimento educacional 

especializado. Estes espaços são descritos pelo MEC (BRASIL, 2010b) como sendo Salas de 

Recursos Multifuncionais do Tipo I e do Tipo II, diferenciando-se de acordo com os recursos 

adicionais para acessibilidade de alunos com deficiência. Isto é, a disponibilização dos 

recursos atende ao perfil de alunos registrados, anualmente, no Censo Escolar. Assim, os 

recursos da SRM Tipo II só são disponibilizados para as unidades escolares que informaram a 

matrícula de alunos com deficiência visual.  

 De acordo com o manual de orientação desse programa (BRASIL, 2010b), os itens 

que compõem essas salas são organizados de acordo com o quadro a seguir: 

 

Quadro 1 - Especificação dos itens que constituem a SRM do tipo I 

Equipamentos Materiais didático-pedagógicos: 

02 Microcomputadores   01 Material Dourado  

01 Laptop   01 Esquema Corporal  

01 Estabilizador   01 Bandinha Rítmica  

01 Scanner   01 Memória de Numerais l 

01 Impressora laser   01Tapete Alfabético Encaixado 

01 Teclado com colmeia   01 Sacolão Criativo Monta Tudo 

01 Software Comunicação Alternativa  01 Quebra-cabeças - sequência lógica  

01 Acionador de pressão   01 Dominó de Associação de Ideias  

01 Mouse com entrada para acionador  01 Dominó de Frases  

01 Lupa eletrônica   01 Dominó de Animais em Libras 

 01 Dominó de Frutas em Libras  

Mobiliários 01 Dominó tátil  

01 Mesa redonda   01 Alfabeto Braille  

04 Cadeiras   01 Kit de lupas manuais  

01 Mesa para impressora   01 Plano inclinado – suporte para leitura 

01 Armário   01 Memória Tátil  

02 Mesas para computador    

02 Cadeiras    

01 Quadro branco    

Fonte: Manual de Orientação: Programa de Implantação de Sala de Recursos Multifuncionais. MEC/SEESP 

(BRASIL, 2010b, p.11). 

 

Quadro 2 - Especificação dos itens que constituem a SRM do tipo II 

Equipamentos e materiais didático/pedagógico 

01 Impressora Braille – pequeno porte 01 Soroban 

01 Máquina de datilografia Braille  01 Kit de Desenho Geométrico 

01 Reglete de Mesa 01 Calculadora Sonora  

01 Punção  01 Guia de Assinatura 

Fonte: Manual de Orientação: Programa de Implantação de Sala de Recursos Multifuncionais. MEC/SEESP 

(BRASIL, 2010b, p.12). 
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 A partir da disponibilização desses equipamentos públicos, compete a cada escola, de 

acordo com orientações da sua rede de ensino, buscar maneiras de efetivar esse serviço. 

Percebe-se que, ao estabelecer normas voltadas à implantação da Sala de Recursos 

Multifuncionais, o MEC apresenta, concomitantemente, atrativos que colaboram para a 

permanência e adesão ao programa. No entanto, para que as redes municipais e estaduais 

recebam os recursos e benefícios oriundos do programa, tornam-se necessários a adesão e o 

cumprimento ao que está disposto nas orientações legais. Trata-se, pois, de políticas indutivas, 

nas quais a rede recebe o recurso desde que aceite, apoie, e/ou execute o programa do 

governo, tendo como lógica adotada para sua concretização a sistemática via editais. 

A organização administrativa dessa política está fundamentada em princípios 

neotecnicistas, nos quais, por meio de uma política sensibilizadora e atrativa, busca-se cooptar 

o sistema educacional aos interesses do capital. Ressaltamos, porém, que a contrapartida 

direcionada as redes de ensino envolve questões de intensa complexidade, podendo, inclusive, 

dependendo das condições financeiras de cada munícipio, das condições de estruturação dos 

setores locais e da concepção de gestão de cada rede, cooperar para a manutenção de uma 

educação segregada e exclusiva, que, ao invés de romper com modelos históricos de 

atendimento ao deficiente, configura-se apenas como uma retomada de respostas não 

realizadas em sua totalidade, conforme foi evidenciado nos estudos realizados por Prieto 

(2006).  

 De acordo com as orientações legais (BRASIL, 2009, 2010a, 2011), torna-se de 

responsabilidade das redes de ensino, além da oferta obrigatória do AEE, a disponibilização 

do espaço físico; a formação continuada para os professores que realizam esse serviço e o 

desenvolvimento de práticas educacionais inclusivas envolvendo toda a comunidade local e os 

serviços públicos de saúde em geral. Entretanto, o que se percebe, por meio dessas condições 

impostas, é o ideário da reforma educacional atribuindo aos sistemas de ensino, às escolas e 

aos professores um protagonismo fundamental, como se as mazelas evidenciadas na educação 

estivessem sob suas responsabilidades (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2007; 

SAVIANI, 2013a), de forma que a possibilidade de mudança não parte de si, ou seja, da 

forma de organização social injusta na qual está assentado o modo de produção econômico do 

país. 

 Após a confirmação de adesão à proposta de inclusão escolar, vários serviços são 

atribuídos às secretarias de educação e às unidades escolares. Em relação à primeira, o 
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“Manual de orientação do programa de implantação de salas de recursos multifuncionais” 

(BRASIL, 2010b, p. 11) orienta: 

 
a) Informar às escolas sobre sua indicação; 

b) Monitorar a entrega e instalação dos recursos nas escolas; 

c) Orientar quanto à institucionalização da oferta do AEE no PPP; 

d) Acompanhar o funcionamento da sala conforme os objetivos; 

e) Validar as informações de matrícula no Censo Escolar INEP/MEC; 

f) Promover a assistência técnica, a manutenção e a segurança dos recursos; 

g) Apoiar a participação dos professores nos cursos de formação para o AEE; 

h) Assinar e retornar ao MEC/SEESP o Contrato de Doação dos recursos. 

 

 

 Para a estruturação e acompanhamento dessas ações, a Resolução CNE/CEB nº 2/2001 

orienta que os sistemas de ensino devem “[...] constituir e fazer funcionar um setor 

responsável pela educação especial, dotado de recursos humanos, materiais e financeiros que 

viabilizem e deem sustentação ao processo de construção da educação inclusiva”
29

. 

Entretanto, como o documento não especifica a abrangência e o delineamento das ações 

realizadas por este setor, subtende-se que sua organização e estruturação ficam sob a 

responsabilidade de cada rede de ensino, podendo centrar suas ações em serviços específicos 

conforme suas possibilidades e concepção de gestão.  

 Nessa direção, cabe ressaltar que, embora a perspectiva da educação inclusiva 

direcione a modalidade para um atendimento transversal no sistema de ensino, orientando 

para a necessária observância de interface entre o serviço da educação especial com o serviço 

da educação básica (BRASIL, 2001b)
30

, a reconfiguração do processo educativo baseado nos 

princípios de produtividade em que se assenta a sociedade atual vem deslocando para o 

campo educacional uma “pedagogia das competências”
31

, na qual o compromisso pedagógico 

deixa de ser com o coletivo e passa a centrar-se no próprio sujeito, com o intuito de 

maximizar o processo. Temos, assim, um indicativo que nos permite inferir sobre a 

                                                           
29

 Garcia (2004, p. 159) esclarece que, no âmbito dos estados e da federação, já existem setores com diferentes 

nomenclaturas “(departamentos, divisões, coordenadorias, diretorias, gerências, sub-gerências, sub-secretarias, 

superintendências, assessorias e fundações)” com estruturas direcionadas para o acompanhamento e 

direcionamento das ações da educação especial, de forma que a orientação para a constituição do “setor 

responsável”, apresentada na Resolução nº 2 (BRASIL, 2001b), certamente esteja direcionado aos sistemas 

municipais de ensino.   
30

 Artigo 19. As diretrizes curriculares nacionais de todas as etapas e modalidades da Educação Básica estendem-

se para a educação especial, assim como estas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial estendem-se para 

todas as etapas e modalidades da Educação Básica (CNE/CEB nº 2/2001). 
31

 A aquisição de competências como tarefa pedagógica foi interpretada na década de 1960 a partir da matriz 

behaviorista. Nessa acepção, as competências identificavam-se com os objetivos operacionais. Atingir os 

objetivos especificados, isto é, tornar-se capaz de realizar as operações por eles traduzidas, significava adquirir 

as competências correspondentes (SAVIANI, 2013a). 
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possibilidade de não haver uma transversalidade na execução das ações propostas pela 

educação especial dentro das próprias secretarias de educação, haja vista que, ao deslocar a 

centralidade das ações do processo para os resultados, subtende-se que cada setor estaria se 

responsabilizando pelos serviços de sua modalidade. 

 Nessa perspectiva, diante de tantas responsabilidades atribuídas aos estados, 

municípios e órgãos equivalentes, entendemos que o setor responsável pela estruturação da 

educação especial nas redes de ensino tende a direcionar seus esforços para os condicionantes 

que garantem a permanência do serviço, centrando suas ações no que é enfatizado e 

centralizado nos documentos orientadores, ou seja, priorizam as questões pragmáticas e 

operacionais e secundarizam o trabalho pedagógico.  

 Entre as funções a serem executadas pelas unidades escolares, são atribuídos a estes 

estabelecimentos uma variedade de ações. No que concerne aos aspectos pedagógicos e 

relacionais, torna-se necessário: 

 

a) Contemplar, no Projeto Político-Pedagógico - PPP da escola, a oferta do 

atendimento educacional especializado, com professor para o AEE, recursos e 

equipamentos específicos e condições de acessibilidade; 

b) Construir o PPP considerando a flexibilidade da organização do AEE, realizado 

individualmente ou em pequenos grupos, conforme o Plano de AEE de cada aluno; 

c) Matricular no AEE, realizado em sala de recursos multifuncionais, os alunos 

público-alvo da educação especial matriculados em classes comuns da própria 

escola e os alunos de outra(s) escola(s) de ensino regular, conforme demanda da 

rede de ensino; 

 d) Registrar, no Censo Escolar MEC/INEP, a matrícula de alunos público-alvo da 

educação especial nas classes comuns; e as matrículas no AEE realizado na sala de 

recursos multifuncionais da escola; 

 e) Efetivar a articulação pedagógica entre os professores que atuam na sala de 

recursos multifuncionais e os professores das salas de aula comuns, a fim de 

promover as condições de participação e aprendizagem dos alunos; 

f) Estabelecer redes de apoio e colaboração com as demais escolas da rede, as 

instituições de educação superior, os centros de AEE e outros, para promover a 

formação dos professores, o acesso a serviços e recursos de acessibilidade, a 

inclusão profissional dos alunos, a produção de materiais didáticos acessíveis e o 

desenvolvimento de estratégias pedagógicas; 

g) Promover a participação dos alunos nas ações intersetoriais articuladas junto aos 

demais serviços públicos de saúde, assistência social, trabalho, direitos humanos, 

entre outros. (BRASIL, 2010a). 

 

 

 Ao nortear a implantação desses espaços em escolas da rede regular, o MEC 

(BRASIL, 2010a) reafirma a necessidade de integrar o atendimento educacional especializado 

na proposta pedagógica da escola, conforme disposto no documento PNEE-EI (BRASIL, 

2008), articulando o trabalho pedagógico especializado realizado pelo professor da SRM com 

o trabalho pedagógico realizado pelo professor da sala comum. Entretanto, nota-se, por meio 
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das orientações apresentadas acima, que o foco desse atendimento está centralizado na 

variedade de serviços e ações que os gestores escolares devem articular ao trabalho 

pedagógico especializado. Com isso, evidenciam-se um afastamento dos propósitos 

pedagógicos nesse atendimento e a redução da atividade docente, ocasionando, 

consequentemente, uma redução das possibilidades de aprendizagem. 

 De acordo com Garcia e Michels (2011), essa compreensão de educação como 

“serviço” enquadra-se em um modelo gerencial de gestão, no qual são articuladas as 

definições acerca da responsabilidade sobre o atendimento. Desde os encaminhamentos 

preconizados pela Resolução CNE/CEB nº 02/2001, a concepção de descentralização 

apresentada por esta política é permeada pela relação controle central/execução local, na qual 

as redes de ensino devem constituir um setor responsável para coordenar a educação especial, 

direcionando as unidades escolares a executarem as ações voltadas para essa população. 

 

Esse modelo desloca das tarefas executivas de implementação de políticas para os 

níveis locais ao mesmo tempo em que mantém processos centralizados de controle 

de gestão. A relação proposta entre unidade escolar executora e o setor responsável 

pela coordenação dos atendimentos especializados em cada sistema de ensino, 

nestes termos, remete para um modelo no qual quem está no ‘centro’ regula, via 

orientações e avaliações, as ações de quem está na ‘ponta’, executando as políticas 

(GARCIA; MICHELS, 2011, p. 114). 

 

 Embora essa forma de gestão descentralizadora, por uma perspectiva democrático-

participativa, possa ser vista como um meio de os sistemas de ensino participarem do 

processo político e não se restringirem apenas ao que diz respeito à execução dos 

procedimentos (AZEVEDO, 2002), Garcia e Michels (2011) alertam que a concepção 

descentralizadora assumida pela atual política educacional está articulada à racionalização das 

atividades estatais e que, portanto, não se atém a uma análise mais qualitativa da educação. 

Percebe-se que, até então, o foco do atendimento nas SRM está voltado para 

orientações operacionais e pragmáticas, com ênfase nos recursos materiais, equipamentos e 

espaços especializados. Não obstante, embora reconheçamos que as pessoas com deficiências, 

altas habilidades/superdotação e transtornos globais do desenvolvimento necessitem de 

metodologia adaptada, recursos específicos e instalações adequadas, observamos que a 

educação especial deve constituir-se, primordialmente, em educação, com as mesmas 

finalidades para pessoas com e sem deficiência (MALANCHEN; MATOS; PAGNONCELLI, 

2012). 
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Os estudos de Vygotsky e seus colaboradores nos auxiliam a pensar nas possibilidades 

de escolarização de pessoas com deficiências. Fundamentando-se no Materialismo Dialético, 

Vygotsky (1989) explica que o psiquismo humano é um fenômeno histórico-social cuja 

origem e desenvolvimento ocorrem mediante a interação entre fatores biológicos e sociais. O 

desenvolvimento está ligado a processos de mudanças e transformações que ocorrem ao longo 

da vida do sujeito e em cada uma das múltiplas dimensões de seu funcionamento psicológico. 

De acordo com a perspectiva histórico-cultural, os processos psicológicos superiores têm 

origem na vida social, ou seja, na participação do sujeito em atividades compartilhadas com 

outros, conforme destacamos:  

 

Podem-se distinguir, “dentro” de um processo geral de desenvolvimento, duas linhas 

qualitativamente diferentes de desenvolvimento, diferindo quanto à sua origem: de 

um lado, os processos elementares, que são de origem biológica; de outro, as 

funções psicológicas superiores, de origem sociocultural. “A história do 

comportamento da criança nasce do entrelaçamento dessas duas linhas”. A história 

do desenvolvimento das funções psicológicas superiores seria impossível sem um 

estudo de sua pré-história, de suas raízes biológicas, e de seu arranjo orgânico 

(VYGOTSKY, 1989, p. 52). 

 

A teoria vygotskyana não estabeleceu, de forma precisa, quais seriam as funções 

psíquicas superiores. Não se trata de conceber dois grupos de funções, sendo um elementar e 

outro superior, mas de reconhecer que os fenômenos psíquicos apontam a existência de 

modos de funcionamento que conquistam qualidades especiais no transcurso de sua formação 

e desenvolvimento. Todavia, Martins (2013), ao discutir o desenvolvimento do psiquismo à 

luz da Psicologia Histórico-Cultural, defende que os processos funcionais, responsáveis pela 

formação da imagem subjetiva da realidade objetiva, são: sensação, percepção, atenção, 

memória, linguagem, pensamento, imaginação, emoção e sentimento.  

É importante considerar que o desenvolvimento ontogenético de qualquer criança, 

com maior ou menor capacidade, está intrinsecamente atrelado à apropriação da história e da 

cultura, uma vez que as funções psicológicas superiores correspondem às relações culturais 

internalizadas. Como tal, o princípio de desenvolvimento cognitivo e da personalidade é o 

mesmo, seja para a criança com ou sem deficiência (VYGOTSKY, 1997). 

Com base nessa perspectiva teórica, a deficiência não é fator impeditivo do 

desenvolvimento e sim um poderoso estímulo para a reorganização do psiquismo do sujeito. 

A criança com deficiência atinge o desenvolvimento por meio de substituição de vias 

usualmente utilizadas pela criança sem deficiência. Assim, “Onde é impossível o 
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desenvolvimento orgânico, ali está aberta de modo ilimitado a via do desenvolvimento 

cultural” (VYGOTSKY, 1997, p. 153)
32

.  

Esta ideia determina que quaisquer aspectos que possam estabelecer a deficiência para 

o indivíduo tornam-se a condição básica para o surgimento de energia e capacidades para 

vencê-la. Tal defesa, diretamente relacionada às tendências psicológicas de uma direção 

oposta, pressupõe uma luta contra a deficiência, no sentido de não atenuar as dificuldades 

provindas do defeito, mas tencionar as forças necessárias a caminho da compensação, pois 

 

Se algum órgão, devido à deficiência morfológica ou funcional, não consegue 

cumprir inteiramente o seu trabalho, então o sistema nervoso central e o aparato 

psíquico assumem a tarefa de compensar o funcionamento insuficiente do órgão, 

criando sobre este ou sobre a função uma superestrutura psíquica que tende a 

garantir o organismo no ponto fraco ameaçado (VYGOTSKY, 1997, p.77). 

 

Por esse viés, a compreensão do desenvolvimento da pessoa com deficiência exige 

aprofundamento no conceito de compensação e supercompensação da deficiência. 

Acreditamos que é nessa forma de compreensão do desenvolvimento do educando com 

deficiência que os profissionais que atuam no quadro de apoio pedagógico especializado 

devem almejar para organizar e estruturar sua prática educativa. O processo de compensação 

parte do princípio de que, 

 

[...] simultaneamente com o defeito, estão dadas também as tendências psicológicas 

de uma direção oposta; estão dadas as possibilidades de compensação para vencer o 

defeito e do que precisam, ante essas possibilidades se apresentam em primeiro 

plano no desenvolvimento da criança e devem ser incluídas no processo educacional 

como sua força motriz. Estruturar todo processo educativo segundo a linha das 

tendências naturais à supercompensação significa não atenuar as dificuldades que 

surgem no defeito. [...], mas tencionar todas as forças para sua compensação 

(VYGOTSKY, 1997, p. 32). 

 

Nesse contexto, a escola deve criar mecanismos que despertem a necessidade de 

transformar a deficiência em talento, compensando ou até supercompensando a deficiência. O 

mecanismo básico da compensação e da supercompensação é descrito por Vygotsky e Luria 

(1996, p. 222), conforme destacamos: 

   

 

                                                           
32

 A tradução desta citação do espanhol para o português, assim, como as demais apresentadas neste trabalho, 

são de nossa responsabilidade. 
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[...] o defeito torna-se o centro da preocupação do indivíduo e sobre ele se constrói 

uma certa “superestrutura psicológica” que busca compensar a insuficiência natural 

com persistência, exercício e, sobretudo, com certo uso cultural de sua função 

defeituosa (caso seja fraca) ou de outras funções substitutivas (caso totalmente 

ausente). Um defeito natural organiza a mente, dispõe-na de tal modo que é possível 

o máximo de compensação. E, o que é mais importante, cria uma enorme 

persistência em exercitar e desenvolver tudo quanto possa compensar o defeito em 

questão.  

 

Nessa compreensão, o processo educacional é fundamental para possibilitar a 

compensação do defeito.  Ao ressaltarmos a importância de a escola proporcionar um ensino 

que possibilite a compensação da deficiência por meio da apropriação da cultura e de 

instrumentos intelectuais e materiais, entendemos que o que está em questão não é somente o 

desenvolvimento de estratégias linguísticas para o ensino (dactilologia, tadoma, braile, língua 

de sinais) e nem o conteúdo curricular, mas a concepção de que a educação tem papel 

revolucionário na vida das pessoas, com e sem deficiência (BARROCO, 2011).  

 Entendemos que as ações realizadas nesse espaço envolvem fomentar, no professor e 

no educando, possibilidades que os instrumentalizem de forma propositiva, alterando a 

consciência que têm de si e do mundo no qual convivem. Nesse caso, questionamos as 

proposições políticas apontadas pela PNEE – EI: Em que medida tais políticas contribuem 

para a capacidade das redes de ensino em organizar, planejar e estruturar um ensino que 

ultrapasse o determinismo biológico, possibilitando condições individuais para que o aluno 

possa entrar em contato com o currículo nas SRM e ter acesso à educação e aos 

conhecimentos? Em que medida a centralidade dessas políticas direciona os propósitos 

pedagógicos do AEE na SRM, de forma a contemplar os aspectos fundantes do 

desenvolvimento humano, próprios das Funções Psicológicas Superiores? 

 

1.2.3  A atribuição e função do professor do AEE 

 

 A política que institui a Educação Especial na educação básica convoca a escola a 

trabalhar com a diversidade do educando e com a complexidade dos processos de ensino-

aprendizagem, reconhecendo suas diferenças e ressaltando suas potencialidades. Nesse 

quadro, o professor da Educação Especial apresenta-se como alguém a quem disponibiliza, de 

acordo com as diretrizes da PNEE-EI, o seguinte perfil: 
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Para atuar na educação especial, o professor deve ter como base da sua formação, 

inicial e continuada, conhecimentos gerais para o exercício da docência e 

conhecimentos específicos da área. Essa formação possibilita a sua atuação no 

atendimento educacional especializado, aprofunda o caráter interativo e 

interdisciplinar da atuação nas salas comuns do ensino regular, nas salas de recursos, 

nos centros de atendimento educacional especializado, nos núcleos de acessibilidade 

das instituições de educação superior, nas classes hospitalares e nos ambientes 

domiciliares, para a oferta dos serviços e recursos de educação especial (BRASIL, 

2008). 

 

 E, no caso da atuação no AEE, o documento “Política Nacional de Educação Especial 

na Perspectiva da Educação Inclusiva” e a Resolução nº 4 (BRASIL, 2008; 2009) dispõem 

que as atividades realizadas ocorrem mediante o desempenho de um professor especialista 

que irá organizar atividades que venham ampliar a base para a construção do conhecimento 

proposto no ensino regular. Assim, compete a esse profissional lecionar áreas específicas 

(leitura e escrita de Braille, Libras, orientação e mobilidade, treino de visão e atividade 

motora adaptada), bem como conteúdos referentes à autonomia pessoal e social dos alunos, 

conforme destaca o documento PNEE-EI (BRASIL, 2008): 

 

O atendimento educacional especializado é realizado mediante a atuação de 

profissionais com conhecimentos específicos no ensino da Língua Brasileira de 

Sinais, da Língua Portuguesa na modalidade escrita como segunda língua, do 

Sistema Braille, do Soroban, da orientação e mobilidade, das atividades de vida 

autônoma, da comunicação alternativa, do desenvolvimento dos processos mentais 

superiores, dos programas de enriquecimento curricular, da adequação e produção 

de materiais didáticos e pedagógicos, a utilização de recursos ópticos e não ópticos, 

da tecnologia assistiva e outros (BRASIL, 2008). 

 

 Além dessas habilidades já exigidas legalmente, chamamos a atenção para outras que 

estão projetadas na política de Educação Especial (BRASIL, 2008; 2010a) e que convocam 

uma maior observância dos sistemas de ensino e principalmente das instituições de formação 

de professores. De acordo com a PNEE-EI (BRASIL, 2008), o acesso à educação especial tem 

início na educação infantil, de forma que, neste segmento, “[...] o AEE se expressa por meio 

de serviços de estimulação precoce, que objetivam otimizar o processo de desenvolvimento e 

aprendizagem em interface com os serviços de saúde e assistência social”. Nesse 

direcionamento, o atual Plano Nacional de Educação - PNE (BRASIL, 2014a) traz, em suas 

metas e estratégias, orientações para que os sistemas de ensinos se organizem a fim de 

oferecer o serviço especializado na educação infantil até o final de sua vigência, conforme é 

apresentado nas metas 1 e 4, que tratam, respectivamente, da educação infantil e da educação 

especial: 
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1.11. Priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do atendimento 

educacional especializado complementar e suplementar aos(às) alunos(as) com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, assegurando a educação bilíngue para crianças surdas e a 

transversalidade da educação especial nessa etapa da educação básica; 

4.2. Promover, no prazo de vigência deste PNE, a universalização do atendimento 

escolar à demanda manifesta pelas famílias de crianças de zero a três anos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, observado o que dispõe a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (BRASIL, 2014). 

 

 Em relação às atividades já exigidas legalmente para a atuação no AEE, a Nota 

Técnica nº 11 de 7, de maio de 2010, que apresenta orientações para a institucionalização na 

escola da oferta do AEE em Sala de Recursos Multifuncionais, estabelece as atribuições desse 

profissional: 

1- Elaborar, executar e avaliar o Plano de AEE do aluno, contemplando: a 

identificação das habilidades e necessidades educacionais específicas dos alunos; a 

definição e a organização das estratégias, serviços e recursos pedagógicos e de 

acessibilidade; o tipo de atendimento [...]; o cronograma do atendimento e a carga 

horária, individual ou em pequenos grupos;  

2- Programar, acompanhar e avaliar a funcionalidade e a aplicabilidade dos 

recursos pedagógicos e de acessibilidade no AEE, na sala de aula comum e nos 

demais ambientes da escola;  

3- Produzir materiais didáticos e pedagógicos acessíveis, considerando as 

necessidades educacionais específicas dos alunos e os desafios que estes vivenciam 

no ensino comum, a partir dos objetivos e das atividades propostas no currículo;  

4- Estabelecer a articulação com os professores da sala de aula comum e com 

demais profissionais da escola, visando à disponibilização dos serviços e recursos e 

o desenvolvimento de atividades para a participação e aprendizagem dos alunos nas 

atividades escolares, bem como as parcerias com as áreas intersetoriais;  

5- Orientar os demais professores e as famílias sobre os recursos pedagógicos e de 

acessibilidade utilizados pelo aluno de forma a ampliar suas habilidades, 

promovendo sua autonomia e participação.  

6- Desenvolver atividades próprias do AEE, de acordo com as necessidades 

educacionais específicas dos alunos: ensino da Língua Brasileira de Sinais – 

LIBRAS para alunos com surdez. Ensino da Língua Portuguesa escrita para alunos 

com surdez; ensino da Comunicação Aumentativa e Alternativa – CAA; ensino do 

sistema Braille, do uso do soroban e das técnicas de orientação e mobilidade para 

alunos cegos. Ensino da informática acessível e do uso de Tecnologia Assistiva – 

TA; ensino de atividades de vida autônoma e social; e orientação de atividades de 

enriquecimento curricular para as altas habilidades/superdotação; e promoção de 

atividades para o desenvolvimento das funções mentais superiores (BRASIL, 

2010a). 

 

 Nesse sentido, diante das variadas funções que a escola pública assume, o professor 

passa a responder às exigências que estão além de sua formação. Muitas vezes esses 

profissionais são obrigados a desempenhar funções de agente público, assistente social, 

enfermeiro, psicólogo, entre outras. No que se refere à implantação de um modelo inclusivo, 

entendemos que muitos profissionais têm de adquirir e/ou aprimorar as suas competências. 

No entanto, partimos da hipótese de que a relação com a formação jamais é neutra. Essa 
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relação deve ser analisada juntamente com os objetivos existenciais do sujeito (KADDOURI, 

2009), visto que nem sempre a realização da trajetória desses profissionais com a sua área de 

atuação encaminha-se por uma opção pessoal e/ou inicial, podendo também ser apresentada 

como uma única opção. Nesse contexto, trata-se, assim, de uma condição comum ao modo 

como o sistema educacional encontra-se estruturado atualmente. Essa instabilidade na 

profissão docente interfere individualmente na vida (emoções, ilusões, perspectivas futuras) 

dos professores como pessoa. 

 Essa distribuição de papéis no sistema educacional, em que a um grupo de 

profissionais é relegada a tarefa de executores de ações sobre as quais eles não detêm o 

controle do planejamento ou da elaboração teórica e conceitual, está associada ao modelo 

econômico de base neoprodutivista em que o sistema educacional brasileiro está 

fundamentado. Neste, o perfil do professor para atuar no Atendimento Educacional 

Especializado reforça a exigência de um profissional flexível e com preparo polivalente. 

Entretanto, alertamos que essa formação, muitas vezes apoiada em conceitos gerais e 

abstratos, não dá conta de responder à complexidade existente nas condições individuais que 

demandam a aprendizagem dos alunos público-alvo da educação especial. 

 Esse atual modelo econômico, derivado de uma lógica voltada para a satisfação de 

interesses privados, é reforçado no campo educacional por meio do estímulo à competição 

entre os profissionais, provocando um entendimento de que as condições trabalhistas existem, 

porém, o seu acesso e permanência estão relacionados aos interesses e esforços de cada um. 

No documento PNEE – EI (BRASIL, 2008), é possível identificarmos este direcionamento da 

política atual sobre a necessidade do docente em flexibilizar e reestruturar o seu perfil 

profissional. 

Para assegurar a intersetorialidade na implementação das políticas públicas, a 

formação deve contemplar conhecimentos de gestão de sistema educacional 

inclusivo, tendo em vista o desenvolvimento de projetos em parceria com outras 

áreas, visando à acessibilidade arquitetônica, aos atendimentos de saúde, à 

promoção de ações de assistência social, trabalho e justiça (BRASIL, 2008; grifo 

nosso). 

 

 No entanto, essa estratégia, para se manter no mercado de trabalho, não amplia as 

condições de empregabilidade, pois a ordem econômica atual assenta-se em uma lógica que 

estabelece o predomínio do processo produtivo, impulsionando o governo à redução de folha 

salarial, gastos trabalhistas e previdenciários (SAVIANI, 2013a). Logo, verifica-se, no 
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Atendimento Educacional Especializado, a atribuição de várias funções a um único “professor 

especialista”.   

 Tal direcionamento induz os educadores a uma necessidade constante de atualização 

profissional. Desse modo, com vistas a ampliar as próprias condições trabalhistas, o professor 

absorve o discurso ideológico de base neoescolanovista, no qual “[...] o segredo do sucesso 

estaria na capacidade de adaptação e de aprender a aprender e a reaprender” (SAVIANI, 

2013a, p. 432), trazendo implicações negativas para o seu profissionalismo. Isso porque este 

posicionamento pode, em alguns casos, secundarizar a especificidade da sua profissão 

docente, uma vez que a lógica que rege essa base didática não é o ensinar e nem o aprender 

algo e sim o “aprender a aprender”. 

 Nas últimas décadas, o debate educacional tem se caracterizado por uma quase total 

hegemonia dessas pedagogias do “aprender a aprender”, com destaque para o construtivismo, 

a pedagogia do professor reflexivo, a pedagogia das competências, a pedagogia dos projetos e 

a pedagogia multiculturalista. A filiação dessas pedagogias com os ideais escolanovistas estão 

inteiramente em sintonia com os interesses e o universo ideológico contemporâneo, e o que 

melhor as define é a negação do ato de transmissão dos conteúdos escolares pelos professores 

(DUARTE, 2010).  

Em sintonia com a visão pós-moderna, o construtivismo, a exemplo do produtivismo e 

do escolanovismo, também se metamorfoseou. Ao contrário das menções aos estágios 

psicogenéticos, propostos por Piaget (sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto, 

operatório formal), atualmente, a retórica “Neoconstrutivista” 

 

[...] “tende ao êxito e não à verdade: encontra sua satisfação na conquista do fim 

prático perseguido e não na construção ou na explicação”. É “puramente vivida e 

não pensada ou representada de forma organizada”, ela só trabalha sobre as 

realidades, os índices perceptivos e os sinais motores, e não sobre os signos, os 

símbolos e os esquemas representativos ou os conceitos verdadeiros que implicam 

inclusão de classes e relações”; “ela é essencialmente individual, por oposição aos 

enriquecimentos sociais adquiridos graças ao emprego dos signos” (RAMOZZI-

CHIAROTTINO, 1984 apud SAVIANI, 2013a, p. 436). 

 

Por esse viés, Saviani (2013a, p. 437), baseado nos estudos de Ramos (2003), reitera 

que o neoconstrutivismo funde-se com o neopragmatismo e as competências resultam 

assimiladas aos “[...] mecanismos adaptativos do comportamento humano ao meio material e 

social”. Isso possibilita a compreensão do alinhamento e afinidades que essa perspectiva 

teórica tem com a “[...] disseminação da ‘teoria do professor reflexivo’ (FACCI, 2004), que 

valoriza os saberes docentes centrados na pragmática da experiência cotidiana. E 
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compreende-se, também, o elo com a chamada ‘pedagogia das competências’” (SAVIANI, 

2013a, p. 436). 

 Percebe-se que, sob tais princípios teóricos, a política inclusiva exige intensificação 

quantitativa e qualitativa na formação de recursos humanos, mobilizando um grande conjunto 

de competências e habilidades aos profissionais que atuam na educação especial. Novos 

papéis são chamados a exercer, novos e mais amplos espaços onde atuar. Todavia, no que se 

refere especificamente à atuação no AEE, de modo geral, trata-se do mesmo profissional que 

já atuava na educação especial, porém, com novas atribuições. De acordo com Saviani 

(2013a, p. 437): 

A “pedagogia das competências” apresenta-se como outra face da “pedagogia do 

aprender a aprender”, cujo objetivo é dotar os indivíduos de comportamentos 

flexíveis que lhes permitam ajustar-se às condições de uma sociedade em que as 

próprias necessidades de sobrevivência não estão garantidas. Sua satisfação deixou 

de ser um compromisso coletivo, ficando sob a responsabilidade dos próprios 

sujeitos que, segundo a raiz etimológica dessa palavra, se encontram subjugados à 

“mão invisível do mercado”. 

 

Entretanto, alertamos que tais exigências contribuem para um sentimento de 

desprofissionalização, de perda de identidade profissional, da constatação de que ensinar às 

vezes não é o mais importante (OLIVEIRA, 2004). E isso pode acarretar danos graves à 

manutenção de vínculos desses professores com sua atividade cotidiana, pois “[...] os 

indivíduos não podem ter uma vida plena de sentido se sua atividade vital, o trabalho, está 

reduzida a um simples meio de sobrevivência (DUARTE, 2011, p. 17)”. 

 Embora as orientações políticas sejam de âmbito nacional e os seus fundamentos 

teóricos estejam atribuindo ao próprio educador a “responsabilidade pessoal” pelo seu 

crescimento profissional, entendemos que elas não conseguem aderir a toda a classe 

trabalhadora, havendo, portanto, profissionais com interesses e expectativas distintas, 

profissionais com níveis diferenciados de conhecimento, mas com direitos trabalhistas iguais, 

profissionais que “vestem a camisa da empresa” e profissionais que se limitam à presença 

física e à execução das atividades burocráticas. Nesse quadro, entendemos que os 

pressupostos teóricos dessa política estariam direcionando os sistemas de ensino a aderirem 

ao modelo empresarial de gestão para a forma de organização e funcionamento das escolas. 

Tal modelo flexibiliza o processo e prioriza os resultados, ou seja, os interesses pessoais dos 

professores e a qualificação específica para o exercício da função não são categorias 

significativas diante da necessidade de se estruturar o sistema educacional. 
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 Nesses termos, trazemos alguns questionamentos: A garantia de eficiência e a 

produtividade preconizada pela política de educação especial aos sistemas de ensino estão 

atentas ao número de SRM disponibilizada em cada rede, ou nos processos pedagógicos 

desenvolvidos pelos profissionais da educação que atuam neste espaço tão caro a esta 

modalidade de ensino? A atenção está direcionada ao número de alunos assistidos no AEE e 

contabilizados anualmente como condição de financiamento ou na abrangência e na eficácia 

desse atendimento para o desenvolvimento omnilateral do educando com deficiência? 

 

1.2.4 A orientação pedagógica para o AEE 

 

 A orientação pedagógica voltada para a especificidade da ação educacional no AEE 

não é expressa claramente nos documentos orientadores desse serviço. O Decreto nº 7.611, de 

17 de novembro de 2011, que dispõe sobre a Educação Especial e o Atendimento Educacional 

Especializado (BRASIL, 2011)
33

, afirma que o AEE deve “integrar a proposta pedagógica da 

escola”. Entretanto, o documento PNEE-EI esclarece que as atividades desenvolvidas “[...] 

diferenciam-se daquelas realizadas na sala comum, não sendo substitutivas à escolarização. 

Esse atendimento complementa e/ou suplementa a formação dos alunos com vistas à 

autonomia e independência na escola e fora dela” (BRASIL, 2008). 

 Nesses termos, pensando na caracterização do trabalho pedagógico do professor de 

AEE nas SRM, destacamos, entre as atribuições gerais desse profissional apresentadas no 

Decreto nº 7.611 (BRASIL, 2011), as atividades que teriam articulação com o trabalho 

pedagógico realizado pelo professor regente na classe comum. Entre essas atribuições, 

identificamos:  

Produzir materiais didáticos e pedagógicos acessíveis, considerando as necessidades 

educacionais específicas dos alunos e os desafios que este vivencia no ensino 

comum, a partir dos objetivos e atividades propostas no currículo; [...] 

desenvolvimento de atividades para a participação e aprendizagem dos alunos nas 

atividades escolares (BRASIL, 2011).  

 

 

 Embora a articulação intencionada fosse com o trabalho pedagógico da escola, nota-

se, conforme já discutimos anteriormente, uma supressão dos conteúdos curriculares. 

Todavia, de acordo com Pertile (2014, p. 80), essa supressão 

 

                                                           
33

 Artigo 2º, parágrafo 2º. 
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[...] não se trata de uma omissão sem significado por parte do documento em 

questão. Trata-se de um fato revelador da intencionalidade de adotar uma concepção 

de educação segundo a qual tanto o ensino quanto o elemento circunstancial dessa 

ação, o conteúdo escolar, são relegados. Temos, assim, um indicativo que nos 

permite inferir que as proposições para o trabalho docente na SRM carregam em si 

uma descaracterização da atividade do professor, pois o ensino é secundarizado nas 

normativas que organizam o setor. 

 

 Embora o documento PNEE – EI se apresente com o objetivo de desenvolver ações 

que promovam respostas educativas aos alunos com NEE, garantindo, entre elas, “[...] 

formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais 

da educação para a inclusão escolar” (BRASIL, 2008), percebe-se que a responsabilidade para 

tal processo é compartilhada com os sistemas de ensino, conforme evidenciamos nas 

orientações da Resolução CNE/CEB nº 02/2001:  

 

Art. 18. Cabe aos sistemas de ensino estabelecer normas para o funcionamento de 

suas escolas, a fim de que essas tenham as suficientes condições para elaborar seu 

projeto pedagógico e possam contar com professores capacitados e especializados, 

conforme previsto no Artigo 59 da LDBEN [...]. § 4º Aos professores que já estão 

exercendo o magistério devem ser oferecidas oportunidades de formação 

continuada, inclusive em nível de especialização, pelas instâncias educacionais da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (BRASIL, 2001b). 

  

 Temos o entendimento de que preparar convenientemente os profissionais para essas 

novas funções e responsabilidades exige a implementação de um modelo de formação 

contínua, consistente, planificado, selecionado e políticas educacionais que normatizem, 

orientem e assegurem tais necessidades. No entanto, questionamos os motivos pelos quais os 

sistemas de ensino iriam se esforçar para atender esta prerrogativa legal, uma vez que a 

própria legislação não apresenta a previsão de uma formação inicial específica para o 

atendimento especializado. Sem essa restrição inicial, os documentos representativos da 

educação especial abrem precedência para que os sistemas de ensino permitam a atuação de 

professores que tenham formação inicial para docência, em qualquer área do conhecimento, 

na SRM, conforme podemos evidenciar no documento “Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva” (BRASIL, 2008): “Para atuar na educação 

especial, o professor deve ter, como base da sua formação inicial e continuada, conhecimentos 

gerais para o exercício da docência e conhecimentos específicos da área”. 

 Tal orientação sinaliza a importância dos cursos de formação continuada para a 

subsistência do programa. Entretanto, devido à filiação da política educacional com as bases 

liberais e economicistas da atual forma de organização social, a educação também é permeada 
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pela valorização do menor gasto com maior frequência, seguindo a lógica do custo-benefício 

(GARCIA, 2006), evidenciando, portanto, nas ações representadas pelo MEC, uma 

centralidade em estruturar os cursos de formação continuada aos servidores, na modalidade a 

distância (EAD).  

 Desde 2007, o MEC implementa, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil 

(UAB), o “Programa de Formação Continuada de Professores em Educação Especial – 

Modalidade a distância”, com a finalidade de apoiar os sistemas de ensino na formação 

continuada dos professores. As condições convidativas proporcionadas pelos cursos a 

distância acomodaram uma significativa abrangência de profissionais, conforme podemos 

observar no quantitativo apresentado pelo documento intitulado: Orientações para 

implementação da política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva
34

. 

 

Em 2007, o Programa credenciou 14 Instituições de Educação Superior, ofertando 

16 cursos de aperfeiçoamento e 2 de especialização, totalizando 8,5 mil vagas para 

professores em exercício na rede pública de ensino. Em 2008, foram 

disponibilizadas 8 mil vagas em cursos de aperfeiçoamento, em 2009 o Programa 

disponibilizou 11 mil vagas na Plataforma Freire, ofertadas em 3 cursos de 

especialização e 6 cursos de aperfeiçoamento. Em 2010, o Programa disponibilizou 

24 mil vagas para professores do AEE e de classes comuns do ensino regular, com 

oferta de 12 cursos de aperfeiçoamento e em 2011 foram disponibilizadas 9 mil 

vagas em 9 cursos de aperfeiçoamento (Grifo nosso). 

 

 Os resultados expressos neste quantitativo de profissionais atendidos respondem a dois 

interesses da política atual. O primeiro atende aos princípios de base neoprodutivista e 

neotecnicista de contenção de gastos, evidenciando uma maximização do resultado de 

profissionais contemplados com o mínimo de dispêndios e o segundo contribui para o 

processo de “despolitização” do professor. 

 Embora compreendamos os fatores positivos que permeiam os cursos de formação 

continuada oferecidos pelo MEC, nos quais destacamos a flexibilidade de horários e a 

contenção de despesas pessoais por parte do profissional, entendemos que as limitações 

oriundas dos cursos de caráter emergencial e aligeirado, próprios do modelo de formação 

massiva da EAD, distanciam o profissional dos embates teórico-filosóficos e estão sendo 

articulados de forma a contribuir para a alienação da classe trabalhadora, pois a despolitização 

do operário confere mecanismos mais fáceis para controlá-lo. Shiroma (2003a; 2003b) 

                                                           
34

 Dados extraídos do site: 

<http://www.pmpf.rs.gov.br/servicos/geral/files/portal/Documento_Subsidiario_EducaCao_Especial.pdf>.  

Acesso em: 13 jul. 2015. 

http://www.pmpf.rs.gov.br/servicos/geral/files/portal/Documento_Subsidiario_EducaCao_Especial.pdf
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acrescenta que tal mecanismo também opera como forma de, gradativamente, 

“desintelectualizar” o professor, produzindo um perfil de profissionais tecnicamente 

competentes e politicamente inofensivos. Sobre essa discussão, Malanchem (2007, p. 214) 

contribui alertando que 

 

A desintelectualização ocorre também pelos princípios que regem os cursos de EAD, 

em sua maioria, que são os de aproveitar a prática do professor para realizar uma 

reflexão colada na empiria, afastando, assim, a formação deste de uma teoria 

científica, logo, mais elaborada. 

 

Essa valorização da técnica desprovida do conhecimento, no qual a ênfase é dada cada 

vez mais ao perfil prático e hábil do docente, origina o que Limonta e Silva (2013, p. 174-

175) chamaram de “tecnificação do ensino”. Segundo as autoras: 

 

As teorias pedagógicas e psicológicas e a didática são reestruturadas nos programas 

e projetos sob a forma de técnicas puras, e esta “tecnificação” não alcança nem os 

níveis mais elementares de uma formação baseada na reflexão sobre a prática, 

conforme a “epistemologia da prática”, concepção de formação e de trabalho por 

meio da pesquisa e da reflexão sobre o fazer do professor que esteve muito em 

evidência na década passada nas políticas de formação e de ensino em nosso país.  

 

 Analisando sob esse ponto de vista, o que temos é a impossibilidade de teorias que 

explicam o desenvolvimento humano e que orientam a prática educativa direcionando, de 

forma distinta, o trabalho pedagógico. De acordo com Marsiglia e Martins (2013), a formação 

de professores no Brasil está sob a égide do modelo econômico social vigente e não se 

sustenta em modelos teórico-práticos, esclarecendo que  

 

[...] o esvaziamento da formação de professores não significou a assunção do capital 

de uma postura de desvalorização em relação a ela. Por um lado, porque se 

transformou em um importante filão de mercado e por outro, porque conclamar a 

formação dos professores é uma necessidade da afirmação dos seus próprios 

referenciais que seduzem e se revelam com roupagens progressistas, ocultando as 

implicações de uma formação pautada no “saber” fazer, conhecer, conviver e ser, 

isto é, “aprender a aprender”. E tudo isso, em nome de um discurso de defesa da 

individualidade e respeito às diferenças, interesses e motivações singulares que 

descartam a universalidade do gênero humano (MARSIGLIA; MARTINS, 2013, p. 

98). 

 

 Em consequência disso, Moraes (2001) alerta que o enfoque político apresentado, 

visando às estratégias para o desenvolvimento dos interesses capitalistas, acarreta, na 

produção de conhecimento na área, o esvaziamento de conhecimento teórico, o que ela 

denomina, no discurso epistemológico contemporâneo, de “recuo da teoria”. De acordo com a 

autora, a discussão teórica tem sido gradativamente suprimida ou relegada a segundo plano 
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nas pesquisas educacionais, prevalecendo uma visão romântica e estetizante da política, da 

sociedade e, particularmente, da educação. 

 Em linhas gerais, a autora pontua que as propostas que desqualificam a teoria têm sua 

origem na convicção em torno da falência de uma determinada concepção de racionalidade. 

Tal concepção abrangia e balizava um conjunto de princípios, ideias e práticas reguladoras e 

que, em função das críticas contemporâneas, passou a desestruturar tudo o que referenciava o 

fortalecimento dessa racionalidade, criando novas condições para assegurar sua legitimidade. 

Esse mal-estar epistemológico colaborou para o que a autora chamou de agenda que abriga 

todos os “pós”, os “neo”, e os “anti”, que infestam a intelectualidade de nossos dias 

(MORAES, 2001). 

 Retomando à dificuldade que encontramos em caracterizar, nas normativas legais, uma 

orientação pedagógica para o AEE, localizamos, em Duarte (2010), elucidações sobre a 

ausência da objetividade do conhecimento nas propostas da política educacional. De acordo 

com o autor, “Essa atitude negativa em relação à escola, seus métodos, suas práticas e seus 

conteúdos clássicos não é um fenômeno exclusivo do final do século XX e início do século 

atual. Ela remonta ao movimento escolanovista, do início do século passado [...]”. No entanto, 

dado o contexto ideológico da atualidade, com filiações em bases neoliberais, este fenômeno 

passou a assumir novos sentidos, sem, no entanto, perder sua especificidade, centrada na “[...] 

negação das formas clássicas de educação escolar” (DUARTE, 2010, p. 33). Logo, esse 

movimento configurou-se em uma teoria pedagógica em que o mais importante é aprender a 

aprender, disseminando, no campo educacional, uma desvalorização do conhecimento 

científico e teórico. 

 Saviani (2013a) emprega o termo neoescolanovismo para especificar a ação desse 

movimento na atualidade. Segundo o autor, a reconfiguração no termo é justificada em 

decorrência da atual visão de mundo pós-moderna que traz exigências mais amplas para o 

horizonte da educação. Desse modo, esclarece que as bases didático-pedagógicas da educação 

brasileira estão fundamentadas pelos princípios neoescolanovistas, conforme destacamos: 

“Essa mesma orientação vem a ser assumida como política de Estado por meio dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) elaborados por iniciativa do MEC para servir de 

referência à montagem dos currículos de todas as escolas do país” (SAVIANI, 2013a, p. 433). 

 Ao comungar com essa perspectiva pedagógica, a política passa a seguir um modelo 

universalista na gestão e relativista no currículo. Em relação à gestão, percebe-se uma ênfase 

na ampliação do acesso e das oportunidades e, em relação ao currículo, o relativismo 
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epistemológico e cultural vem direcionando a formação para diferentes caminhos como 

estratégia de sustentação (MICHELS; CARNEIRO; GARCIA, 2010). 

 Logo, verificamos, no âmbito da educação especial e particularmente nas ações 

direcionadas ao AEE, a crença na possibilidade de formar, em um mesmo espaço escolar e 

com pouquíssimas alterações no quadro de profissionais, indivíduos com singularidades tão 

complexas para enfrentar a competitividade do mercado e, consequentemente, uma 

impossibilidade em apresentar uma proposta pedagógica para esse serviço, como bem 

expressam os questionamentos de Duarte (2010, p. 36): 

 

Como definir conteúdos que devam ser ensinados a todas as crianças se o critério de 

relevância ou até mesmo de veracidade dos conhecimentos é a cultura específica à 

qual pertence o indivíduo? Como definir-se um currículo comum a todos se não 

existe uma cultura que possa ser referência para todos? Se existem milhares de 

culturas particulares, existirão milhares de currículos? Ou o currículo escolar é 

dissolvido e em seu lugar é colocado um suposto diálogo entre as culturas das quais 

fazem parte os alunos? 

 

Marsiglia e Martins (2013, p. 101), ao discutirem sobre as implicações que os atuais 

modelos teóricos que fundamentam os processos de ensino ocasionam ao desenvolvimento do 

educando, alertam para o fato de que “[...] essas pedagogias propõem colocar o aluno defronte 

de um problema e, como boa ‘pedagogia da espera’, acreditar que ele vai construir 

conhecimentos sobre o tema em questão”. Assim, defendem a importância das práticas 

pedagógicas do professor advertindo que, se subsidiado por tais perspectivas teóricas, 

 

O aluno até consegue se apropriar de alguns conhecimentos espontaneamente. Mas o 

faz de forma lenta, precária, superficial. Apropriações dessa ordem são bastante 

úteis à vida cotidiana. Mas o problema é que essa “vida prática”, tratada de maneira 

pragmática e fragmentada, não nos eleva ao máximo desenvolvimento e faz de nós 

os sujeitos alienados que não conseguem avançar na luta por outra sociedade 

(MARSIGLIA; MARTINS, 2013, p. 101). 

 

Temos o entendimento de que o delineamento de uma prática educativa, para se 

desenvolver e alcançar os objetivos de possibilitar que os educandos se tornem agentes ativos 

no processo de desenvolvimento, necessita, fundamentalmente, ser norteada por um 

referencial teórico (SAVIANI, 2013b). Entretanto, constatamos que a atual orientação 

pedagógica que subsidia a política educacional dissemina valores que, ao darem ênfase na 

negação da perspectiva da totalidade
35

 para o processo de desenvolvimento humano, 

                                                           
35

 A negação da totalidade traz ênfase na afirmação de que a realidade humana é constituída por fragmentos, por 

acontecimentos casuais, de forma que se torna inacessível ao conhecimento racional. Nesta perspectiva, o que 
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reforçam, no campo educacional, na concepção de formação de professores e nos currículos 

escolares, uma ênfase aos conhecimentos tácitos
36

, desarticulando a necessária relação entre 

teoria e prática (DUARTE, 2010). 

 Diante desse quadro, entendemos que as orientações pedagógicas ao Atendimento 

Educacional Especializado nos sistemas de ensino podem estar sendo fundamentadas a partir 

destas duas perspectivas. Ou seja, atendendo essencialmente ao que está disposto nas 

orientações legais, e desse modo priorizando o conhecimento pessoal, o não verbalizado, as 

relações sociais e a autonomia; ou adotando uma determinada corrente teórico-filosófica para 

a fundamentação dos seus currículos, de forma que não se subordina às orientações mais 

gerais da política inclusiva, defendendo, portanto, uma concepção de sociedade, educação e 

desenvolvimento humano de modo a considerar o caráter histórico do ser humano. 

 Essa probabilidade nos confere a importância de identificarmos as implicações dos 

limites e possibilidades entre essas duas formas de estruturação do serviço para a organização 

da práxis administrativo-pedagógica do AEE realizada no âmbito municipal de ensino. Assim, 

com vistas a atendermos ao objetivo deste estudo que está centrado na busca pela 

compreensão sobre como os sistemas de ensino municipais têm feito para atender às diretrizes 

da atual política de educação inclusiva, caracterizamos duas redes municipais de educação 

que apresentam as particularidades apresentadas anteriormente. Todavia, resguardamos que a 

ideia não é de uma perspectiva comparativa entre os municípios e sim uma opção entre as 

diferentes possibilidades de melhor compreender a problemática anunciada nesta pesquisa.

 Nessa vertente, os municípios analisados serão as redes municipais de educação de 

Aparecida de Goiânia/GO e Cascavel/PR cuja discussão será apresentada no capítulo 

seguinte.  

  

                                                                                                                                                                                     
determina o que é relevante ou não para a formação humana seria “[...] os acasos da vida” (DUARTE, 2010, p. 

35). 
36

 O termo é melhor abordado e discutido em Duarte (2003). Neste trabalho, o autor apresenta uma crítica sobre 

a influência da ênfase do conhecimento tácito nos cursos de formação de professores. Ao desvalorizar o 

conhecimento científico/teórico/acadêmico em detrimento do conhecimento tácito, do conhecimento adquirido 

no cotidiano, os cursos de formação desvalorizam o saber escolar. 
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2 ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO AEE DAS REDES PÚBLICAS 

MUNICIPAIS DE ENSINO DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO E CASCAVEL/PR 

 

 

Este capítulo investiga como as redes municipais de ensino de Aparecida de 

Goiânia/GO e Cascavel/PR vêm organizando e estruturando a política de educação especial 

na perspectiva inclusiva nos seus aspectos administrativo-pedagógicos, particularmente no 

que diz respeito às diretrizes operacionais do AEE. Compreende-se que as duas redes aqui 

analisadas constituem-se como expressão empírica. Essencialmente, intencionamos evidenciar 

que, embora as orientações para a operacionalização do atendimento especializado atendam à 

legislação de âmbito nacional ou federativa, a implementação dessa política nas redes de 

ensino não é mecânica, visto que outros apoios relevantes e necessários interferem no 

processo. Para tanto, organizamos a referida discussão em dois momentos. 

 No primeiro momento, caracterizamos a estrutura organizacional da secretaria 

municipal de educação e o processo de adequação da política local para a oferta do AEE. No 

segundo momento, fundamentados nas orientações do Parecer CNE/CEB 17/2001 (BRASIL, 

2001a), documento que normatiza o serviço realizado pela educação especial nas redes de 

ensino, optamos por apresentar como os referidos municípios estão se organizando para 

articular as premissas legais da política inclusiva de oferta e estruturação do AEE, partindo de 

orientações expressas neste documento, que convoca os sistemas de ensino a atenderem 

especificidades anunciadas nos âmbitos político, técnico-científico, pedagógico e 

administrativo. 

 Considerando as orientações expressas em cada âmbito, porém atendendo à 

redefinição de público e serviço a ser realizado pela educação especial de acordo com a atual 

política inclusiva (BRASIL, 2008), o objetivo e a estruturação de cada campo encontram-se 

com a seguinte organização: 

No âmbito político, verifica-se que o discurso político da legislação de educação 

especial convoca os sistemas de ensino a elaborarem ações em todas as instâncias de forma a 

organizarem uma proposta política e pedagógica que assegure a matrícula de todo e qualquer 

aluno, provendo os recursos necessários para atender a toda a diversidade e direcionando para 

o AEE o público-alvo dessa modalidade. Para implementar e estruturar esse serviço, é 

orientado que os sistemas de ensino mantenham a interface com os órgãos governamentais 

responsáveis pelo Censo Escolar/MEC/INEP e pelo Censo Demográfico, a fim de obterem 
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financiamento. Nessa direção, emergiram as seguintes categorias para serem discutidas neste 

âmbito: a) Da proposta político-pedagógica da SME; b) Dos alunos atendidos e c) Do 

financiamento. 

 Com relação ao âmbito técnico-científico, o Parecer CNE/CEB nº 17/2001 

reconhece como sendo de responsabilidade da Câmara de Educação Superior do Conselho 

Nacional de Educação (CES/CNE) a competência de elaborar as diretrizes para a formação de 

professores. Entretanto, como é orientado que os sistemas de ensino ofereçam oportunidades 

de formação continuada para os profissionais que atuam na educação especial (BRASIL, 

2001b) e apresentando uma ênfase no perfil do professor que atua neste segmento, tanto na 

sala comum quanto no serviço especializado, optamos por discutir, neste âmbito, os critérios 

apresentados nos documentos legais e orientadores que apresentam articulações com essa 

temática, bem como as ações destinadas à capacitação e à formação continuada dos 

profissionais. Nesse sentido, foi discutida a seguinte categoria: a) Do perfil e da formação de 

professores para atuar na educação especial e no AEE. 

 Dentro das orientações para o âmbito pedagógico, a PNEE – EI (BRASIL, 2008) 

integra a educação especial na proposta pedagógica da escola convocando os sistemas de 

ensino a organizarem o Atendimento Educacional Especializado aos alunos com deficiências, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. A organização desse 

serviço envolve atividades diferenciadas daquelas realizadas na sala comum, não sendo 

substitutivas à escolarização. Para discutir essas ações, emergiram as seguintes categorias: a) 

Da identificação e encaminhamento para o serviço da educação especial; e b) Da 

organização da prática pedagógica do AEE na sala de recurso multifuncional. 

No que se refere ao âmbito administrativo, verificamos que, para a gestão dos 

procedimentos, a organização e o gerenciamento da política inclusiva, os documentos 

normatizadores (BRASIL, 2001a; 2001b) orientam que os sistemas de ensino “[...] constituam 

e façam funcionar um setor responsável pela educação especial, dotado de recursos humanos, 

materiais e financeiros que viabilizem e deem sustentação ao processo de construção da 

educação inclusiva” (BRASIL, 2001a, p. 16). Para responder aos desafios no campo 

pedagógico, é apontado que os gestores educacionais e escolares 

 

[...] assegurem a acessibilidade aos alunos que apresentem necessidades 

educacionais especiais, mediante a eliminação de barreiras arquitetônicas 

urbanísticas, na edificação – incluindo instalações, equipamentos e mobiliário – e 

nos transportes escolares, bem como de barreiras nas comunicações (BRASIL, 

2001a, p. 16). 
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Em relação ao processo educativo, é determinado que seja garantido aos alunos que 

apresentem condições de comunicação e sinalização diferenciada a acessibilidade aos códigos 

aplicáveis em cada caso. Neste âmbito, observa-se também a necessidade de as ações estarem 

articuladas com outros segmentos, de forma a ampliar o compromisso político com a 

educação inclusiva. A garantia desse serviço envolve ações articuladas no âmbito das 

secretarias de educação, das unidades escolares e com outros órgãos de forma intersetorial, 

visando à implementação das políticas públicas (BRASIL, 2009; 2010a; 2011). Assim, para a 

discussão desses procedimentos que os sistemas de ensino devem observar, foram emergidas 

as seguintes categorias: a) Do setor responsável pela educação especial; b) Da 

acessibilidade; c) Da ampliação do compromisso político com a educação inclusiva; e d) Da 

organização das redes de apoio.  

Não obstante, cabe aqui reafirmar que reconhecemos a indissociabilidade entre esses 

quatro âmbitos para nortear a apreensão das proposições políticas para a organização e 

estruturação da Educação Especial nos sistemas de ensino. Entretanto, esclarecemos que a 

opção de elaborar essa divisão e as respectivas categorias (subdivisões) que apresentamos 

dentro de cada eixo teve como finalidade satisfazer uma necessidade didático-metodológica 

de exposição. Entendemos, também, que esse recurso analítico contribui para conferir, de 

forma mais acentuada, a complexidade dos fatores que envolvem a implementação dessa 

política inclusiva nas redes de ensino. 

Conforme discutimos no decorrer do capítulo 1, embora toda prática pedagógica tenha 

um referencial teórico que fundamenta a sua concepção de ensino-aprendizagem, nem sempre 

esses pressupostos estão explícitos e coerentes entre si. Nesse sentido, além de analisar os 

documentos orientadores da política inclusiva dos respectivos municípios, tornou-se 

necessário ir a campo a fim de apreender os discursos que implicitamente orientam a 

organização pedagógica, haja vista que nem sempre o que está assegurado e proposto em 

documentos orientadores atende à realidade do cotidiano. Logo, no decorrer da nossa 

exposição, traremos informações obtidas e sistematizadas por meio dos documentos 

orientadores da política inclusiva dos municípios em análise, bem como dos relatos obtidos 

por meio das entrevistas semiestruturadas que realizamos com as profissionais que atuam no 

âmbito da estruturação dessas políticas (coordenadoras do setor responsável pela educação 

especial) e do atendimento pedagógico (professoras do AEE).  
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 A partir dessas considerações iniciais, passamos a apresentar a forma de organização e 

estruturação do Atendimento Educacional Especializado, inicialmente na rede municipal de 

ensino de Aparecida de Goiânia/GO e, em seguida, em Cascavel/PR. 

 

 

2.1 APARECIDA DE GOIÂNIA/GO: PROCESSO DE ADEQUAÇÃO DA POLÍTICA 

LOCAL PARA A OFERTA DO AEE 

 

 Aparecida de Goiânia é um município do estado de Goiás, localizado na Região 

Metropolitana de Goiânia, com uma população de 511.978 habitantes (IBGE, 2015). Nos seus 

aspectos geográficos, o município integra a Microrregião de Goiânia, estando situado a 18 

quilômetros do centro da capital do Estado, pela BR 153. Nos aspectos econômicos, o 

município tem, em sua pequena extensão rural, atividades na pecuária com a criação de gado 

bovino para corte e produção de leite, e atividades na indústria extrativa de areia para a 

fabricação de tijolos e construções. Entretanto, tais atividades não são consideradas 

expressivas, tendo em vista que 70% do seu território encontram-se hoje ocupado por grande 

proliferação imobiliária, cujos lotes e áreas diversas estão ostentados por moradias e setores 

que incluem quatro polos industriais (IBGE, 2010). 

 Para atender à demanda populacional, a rede pública municipal de educação de 

Aparecida de Goiânia conta com 93 unidades escolares, sendo 58 escolas municipais. Destas, 

quatro são de Educação de Tempo Integral; 19 CMEIs (Centros Municipais de Educação 

Infantil); e 21 instituições conveniadas
37

, que oferecem o atendimento na Educação Infantil e 

no Ensino Fundamental. Todas as unidades atendem juntas a uma população de 33. 320 

alunos. 

 Procurando formalizar a orientação política apresentada na LDB/96 e normatizada na 

Resolução CNE/CEB nº 2/2001, a rede municipal de ensino oferta a Educação Infantil, o 

Ensino Fundamental nos anos iniciais e finais (1º ao 9º ano) e a Educação de Jovens e Adultos 

(EJA)
38

, desenvolvendo gradativamente os passos necessários para implementar, de acordo 

                                                           
37

 Este quantitativo contempla convênios com instituições privadas e instituições sem fins lucrativos ligadas a 

ONGs. O convênio ocorre por meio do auxílio na constituição do quadro de profissionais. 
38

 Esta modalidade de ensino é assegurada e normatizada no âmbito municipal de Aparecida de Goiânia pela 

Resolução CME nº 0.42/2008. Entretanto, constatamos que, desde o ano de 2010, o atendimento não está sendo 

ofertado devido à rede de ensino deixar de fazer atendimento no período noturno, horário em que era realizado o 

atendimento dessa modalidade de ensino. A Educação para Jovens e Adultos esta sendo oferecida pela rede 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Goi%C3%A2nia
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com sua realidade socioeconômica, as orientações previstas no âmbito legal. Em se tratando 

dos direcionamentos voltados para os alunos público-alvo da educação especial, as ações são 

desenvolvidas tanto na classe comum quanto nas salas de recursos multifuncionais por meio 

do AEE, conforme disposto pela política nacional inclusiva (BRASIL, 2001a; 2008; 2009; 

2010a; 2011). 

Para sistematizar as ações administrativo-pedagógicas necessárias a esse atendimento, 

a Secretaria Municipal de Educação está estruturada em dois eixos centrais, sendo eles: 

Superintendência Administrativa e Financeira
 

e a Superintendência Pedagógica
 39

. 

Subordinada ao gabinete do Secretário Municipal de Educação, a Superintendência 

Administrativa e Financeira tem como finalidade organizar e viabilizar as ações necessárias 

relacionadas aos serviços de alimentação escolar, tecnologia e estatística, recursos humanos, 

eventos, obras e manutenção e o de contabilidade. No outro eixo, porém, com ações 

interligadas, situa-se a Superintendência Pedagógica, que está diretamente envolvida com a 

organização e sistematização do trabalho pedagógico nas unidades escolares, acompanhando 

as ações das coordenadorias de ensino e aprendizagem; programas e projetos; educação 

infantil; inclusão escolar; formação, tecnologia e materiais didáticos e o de supervisão, gestão 

e apoio escolar. Essa sistematização pode ser melhor compreendida com o auxílio do quadro a 

seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
estadual de educação. Sendo assim, neste estudo iremos contemplar apenas a organização e a estruturação para o 

AEE nas modalidades de Educação Infantil e Ensino Fundamental. 
39

 Maiores informações sobre a finalidade e atuação de cada um desses eixos, bem como o serviço desenvolvido 

em cada uma das coordenadorias que os compõem, serão apresentadas, no decorrer deste capítulo, a partir das 

suas contribuições para a temática proposta neste estudo. 
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Quadro 03 - Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal de Educação de Aparecida de 

Goiânia – 2015 

 

 
 

Fonte: Aparecida de Goiânia (2014a). 

  

O trabalho de educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, começou a ser 

sistematizado a partir do ano de 2003. Nesse ano, a Superintendência de Ensino Especial do 

Estado de Goiás (SUEE/GO) expediu o Oficio nº 013/03 (GOIÁS, 2003) para a SME de 

Aparecida de Goiânia, no qual orientava a mesma a se adequar às exigências legais da política 

de Educação Especial, firmando o compromisso por meio de um termo de adesão e aderindo 

ao Programa Estadual de Educação para a Diversidade numa Perspectiva Inclusiva - PEEDI. 

Nesse início, o termo de adesão orientava que a rede municipal de ensino estruturasse a 

política inclusiva de princípio em três unidades escolares. Anterior a esse período, os alunos 
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com deficiências eram encaminhados para o atendimento na rede estadual de educação ou 

para o Instituto Pestalozzi de Goiânia - IPG
40

, de acordo com a especificidade de cada caso. 

 Com o objetivo de se adequar às novas orientações legais, a partir do ano de 2004, foi 

iniciado o serviço de educação inclusiva na rede de ensino. O serviço de apoio teve início com 

uma equipe interna lotada na secretaria de educação composta por uma coordenadora geral, 

uma assistente social, duas pedagogas e uma orientadora de intérpretes de libras. Essa equipe, 

identificada pela nomenclatura de NAI (Núcleo de Apoio à Inclusão), atendia às exigências 

do Parecer CNE/CEB nº 17/2001 (BRASIL, 2001a) e das Diretrizes Operacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica (BRASIL, 2001b), nos quais preconizava a 

necessidade de os sistemas de ensino fazerem funcionar um setor responsável para dar 

sustentação ao processo de construção da educação inclusiva. Desse modo, o NAI começou a 

orientar e acompanhar o trabalho de uma equipe externa que inicialmente realizava o 

atendimento em quatro escolas-polos. 

Nos anos subsequentes, com vistas a se adequar à atual política de educação inclusiva 

(BRASIL, 2008), verificou-se uma ampliação na forma de organização, estruturação e 

implementação do atendimento às crianças com deficiências na rede municipal de ensino. 

Essas mudanças de extensão administrativo-pedagógica contemplaram aspectos relacionados 

a alterações no quadro de servidores para realizar o atendimento pedagógico especializado, 

tanto no que refere-se a ampliação da equipe interna lotada na SME, quanto dos profissionais 

que atuam nas unidades escolares; sistematização de cursos para a formação continuada do 

quadro de profissionais, adaptações arquitetônicas e reestruturação do atendimento 

pedagógico realizado nas unidades escolares. 

 Atualmente, as atividades da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, 

são organizadas pela Coordenadoria de Inclusão Escolar (CIE)
41

, contando com um quadro de 

profissionais
42

 que exercem a função na sala comum e na sala de recurso multifuncional. 

                                                           
40

 A primeira escola com o nome “Pestalozzi” foi criada em Canoas, Rio Grande do Sul, em 1927, sob a 

influência de Helena Antipoff, psicóloga russa que se radicou no país em 1929 e influenciou o panorama 

nacional da educação especial (MENDES, 2010). O Instituto Pestalozzi de Goiânia – IPG foi fundado no dia 25 

de janeiro de 1955 pelo governador Dr. Pedro Ludovico Teixeira. É uma instituição de ensino especializado, de 

caráter totalmente público, que atende alunos residentes em Goiânia e cidades circunvizinhas. 
41

 O nome desse departamento sofreu alterações de acordo com mudanças na gestão da SME. Iniciou em 2004, 

com a nomenclatura de NAI (Núcleo de Apoio à Inclusão) e atualmente é identificada pela sigla CIE 

(Coordenadoria de Inclusão Escolar). As atribuições e função desta coordenadoria serão apresentadas  no 

decorrer do âmbito administrativo, quando for discutida a organização do setor responsável pela viabilização do 

atendimento educacional inclusivo no sistema de ensino. 
42

 As atribuições e funções desses profissionais serão apresentadas no âmbito técnico-científico, quando forem 

discutidos os critérios e perfil dos profissionais que atuam na educação especial. 
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Esses profissionais são identificados com a nomenclatura de professores de “Apoio Direto”, 

professores de “Apoio Indireto”, “Instrutor de Libras”, “Intérprete de Libras”, “Instrutor de 

Braille” e “professores de AEE” e atuam diretamente nas unidades escolares otimizando o 

processo de inclusão.  

 Considerando que a atual Política de Educação Inclusiva brasileira tem deslocado 

progressivamente para os municípios parte da responsabilidade administrativa, financeira e 

pedagógica do acesso e permanência de alunos com deficiência ou com transtornos 

específicos no desenvolvimento da aprendizagem (PRIETO, 2006; GARCIA, 2006; 

GARCIA, MICHELS, 2011), buscaremos, no tópico a seguir, compreender como a rede de 

ensino de Aparecida de Goiânia/GO, observando a “[...] necessidade de que decisões sejam 

tomadas local e/ou regionalmente, tendo por parâmetros as leis e diretrizes pertinentes à 

educação brasileira, além da legislação específica da área (BRASIL, 2001b, p. 13)”, tem se 

organizado para assegurar o serviço da educação especial. 

 

 

2.1.2 Processo de adequação e estruturação do Atendimento Educacional Especializado 

pela Coordenadoria de Inclusão Escolar 

 

2.1.2.1 Âmbito Político 

 

Da proposta político-pedagógica 

  

 Como foi apresentado anteriormente, o serviço da educação especial no município de 

Aparecida de Goiânia teve início em 2004, com o formato de atendimento em escolas-polos, 

sendo a matrícula direcionada à unidade pólo de ensino mais próxima da residência do 

educando.  

 Todavia, como a política inclusiva enfatiza a necessidade de os sistemas de ensino 

desenvolverem ações político-pedagógicas para atenderem à demanda de todos os alunos 

(BRASIL, 2001b), verificou-se que, desde o ano de 2005, esse serviço deixa de ser ofertado 

apenas no formato de escolas-polos para uma ampliação do atendimento em todas as unidades 

escolares e para todas as necessidades educacionais especiais apresentadas nas instituições de 

ensino. 
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 Constatamos que a rede municipal de educação não caracteriza, explicitamente, um 

referencial teórico específico para a orientação e fundamentação da sua prática 

administrativo-pedagógica, de forma que há um ecletismo teórico, didático e metodológico de 

acordo com o contexto analisado, conforme podemos verificar em orientações apresentadas 

pelos documentos orientadores do município: 

 

Art. 41 – Ao elaborar sua Proposta Político-Pedagógica, as instituições de Ensino 

Fundamental devem [...] §1º Assegurar o respeito aos princípios do pluralismo de 

ideias e de concepções pedagógicas, preconizados no art. 3º, inciso III, da Lei n. 

9.394/96 [...] (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2007a; grifo nosso). 

 
[...] consideramos esta diretriz aberta e flexível, em contínua construção, e um 

convite à reflexão na sala de aula, ponto inicial para o estabelecimento de um rico 

diálogo entre professores e alunos, com a finalidade de dar vida à “Escola Cidadã”
43

 

por nós sonhada (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2007d, p. 5). 

 

No processo de ensino e aprendizagem, é importante que o (a) professor(a) aplique 

diferentes teorias e práticas no ato de ensinar, ao ressaltar em cada momento, ora o 

professor e a transmissão do conhecimento, ora o aluno e o seu aprendizado, 

também a organização racional dos meios e procedimentos. Somando tudo isso, 

tem-se um indivíduo preparado para viver em sociedade. Portanto, a educação, 

ao agrupar a prática à teoria, é um importante aliado na formação e na preparação 

individual do homem segundo o modelo de sociedade existente (APARECIDA DE 

GOIÂNIA, 2007d, p. 51; grifo nosso). 

  

O não direcionamento de uma concepção político-pedagógica para a organização do 

processo de ensino-aprendizagem por parte da SME delineia, de forma igualitária, a política 

interna nas unidades de ensino. Percebe-se um ecletismo de referenciais teóricos e concepções 

distintas fundamentando a prática pedagógica, conforme apresentam as orientações que 

destacamos do PPP das escolas “Araguaia” e “Corumbá”, respectivamente: 

 

É importante salientar que temos como eixo norteador de nossa proposta pedagógica 

a teoria sociointeracionista à luz de Vygotsky, Luria, Wallon, entre outros que 

pesquisaram o desenvolvimento e aprendizado infantil (APARECIDA DE 

GOIÂNIA, 2015g, p. 6). 

 

 

 

 

                                                           
43

 De acordo com Saviani (2013a), essa proposta procura inserir a visão da pedagogia libertadora e os 

movimentos de educação popular no novo clima político (neoliberalismo) e cultural (pós-modernidade). As 

“pedagogias da educação popular” perderam boa parte do vigor e entusiasmo que demonstravam na década de 

1980. Provavelmente, sua manifestação mais sistematizada e de maior visibilidade na década de 1990 foi a 

proposta denominada Escola Cidadã, formulada por iniciativa do Instituto Paulo Freire, em 1994, e elaborada 

pelos seus diretores, os professores José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti” (ROMÃO; GADOTTI, 1994 apud 

SAVIANI, 2013a, p. 423) 
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Nesse sentido, a adequação curricular ora proposta [...]. Não se colocam, portanto, 

como soluções remediativas para “males diagnosticados” nos alunos, nem justificam 

a cristalização do ato pedagógico igualmente produzido para todos na sala de aula. 

Do mesmo modo, não defendem a concepção de que a escola dispõe sempre de uma 

estrutura apropriada ou realiza um fazer pedagógico adequado a que o educando 

deve se adaptar. Implica, sim, a convicção de que o aluno e a escola devem se 

aprimorar para alcançar a eficiência da educação a partir da interatividade entre 

esses dois atores (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2015g, p. 25). 
 

As atividades previstas no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem 

devem estimular e desafiar os educandos, privilegiar a construção do conhecimento 

com o incentivo à iniciativa, ao desejo de crescimento, conquista, investigação e 

responsabilidade (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2015h, p. 8). 

 

Preocupados com a violência estabelecida na sociedade, dentro e fora da escola, 

desenvolveremos projetos que despertem em nossos educandos a capacidade de 

desenvolver valores inestimáveis como paz, solidariedade, tolerância, dignidade, 

responsabilidade e respeito com o patrimônio escolar, proteção ao meio ambiente e 

valorização das culturas Afro-brasileira, Indígena e regional (APARECIDA DE 

GOIÂNIA, 2015h, p. 11). 

 

 

Nesse contexto, para apontar o delineamento da proposta político-pedagógica para o 

atendimento realizado pela educação especial neste município, iremos nos subsidiar nas 

orientações apresentadas pelos seguintes documentos: Resolução Normativa, que dispõe sobre 

as normas para o ensino fundamental, CME nº 005/2007 (APARECIDA DE GOIÂNIA, 

2007a); a Portaria nº 240/2014, que estabelece as diretrizes gerais de organização e 

funcionamento da rede municipal de ensino (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2015a); as 

Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) e do Ensino Fundamental II 

(6º ao 9º ano) (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2007c; 2007d); a proposta pedagógica de duas 

unidades escolares e os documentos orientadores elaborados pela Coordenadoria de Inclusão 

Escolar. Em relação às orientações desse serviço para a educação infantil, a Resolução 

Normativa CME nº 001/2007 (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2007b) não apresentou as ações 

e concepções de educação especial direcionadas para essa modalidade de ensino, de forma 

que iremos considerar as orientações que regulamentam o serviço no ensino fundamental. 

Entre os documentos elaborados pela CIE que visam explicitar sobre a forma de 

estruturação do atendimento na rede, destacamos o documento intitulado “Plano de Ação 

2015
44

” (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2015b). De acordo com as ações apresentadas nesse 

documento, a orientação de educação especial posiciona-se por um discurso inclusivo, 

                                                           
44

 Documento elaborado anualmente pela CIE, no qual são apresentadas as ações previstas para cada ano. Nesse 

documento, a equipe descreve detalhadamente as ações, indica os membros responsáveis por cada atividade, o 

tempo de execução e os recursos necessários para sua realização, contemplando os aspectos físicos, financeiros e 

pedagógicos. 
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estando em consonância com a Resolução nº 2 (BRASIL, 2001b), pois constitui um conjunto 

de ações que abrange tanto o atendimento aos alunos com NEE na sala comum, por meio de 

um quadro de professores para o atendimento individualizado e/ou em grupo, conforme as 

especificações de cada caso, quanto o atendimento ao público-alvo da educação especial na 

SRM, conforme orientações da PNEE – EI (BRASIL, 2008).  

Na sistematização geral dos documentos orientadores da CIE, encontra-se evidenciada 

a articulação de suas ações com outras coordenadorias dentro da SME e a interlocução do 

trabalho da educação especial com o ensino comum por meio do atendimento especializado e 

por meio do trabalho desenvolvido nas unidades escolares, envolvendo gestores, 

coordenadores, professores e familiares dos educandos. Identificamos a articulação desse 

trabalho expressa nas descrições de atividades realizadas por essa coordenadoria no plano de 

ação para o ano letivo de 2015, conforme destacamos: 

 

- Palestras nas unidades escolares com agendamento sobre Inclusão Escolar; 

- Curso de Libras para os servidores da rede municipal de ensino; 

- Orientação para o atendimento dos alunos que apresentam NEE matriculados na 

rede de educação do município de Aparecida de Goiânia; 

- Orientação às unidades escolares para a institucionalização do AEE no Projeto 

Pedagógico; 

- Visitas domiciliares de ordem psicoeducativa e socioeducativa para alunos em 

situação de vulnerabilidade pedagógica, psicológica e social; 

- Gerenciamento das novas metas que serão planejadas no PAR/2015; 

- Acompanhar a prestação de contas da verba destinada à acessibilidade 

(APARECIDA DE GOIÂNIA, 2015b). 

 

 

 Entretanto, percebemos que as diretrizes gerais de organização e funcionamento da 

rede (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2015a)
45

 não contemplam, em grande parte de suas 

orientações, a transversalidade dos serviços desenvolvidos em conjunto com a educação 

especial. 

 O encadeamento dessas ações torna-se importante porque as diretrizes curriculares do 

ensino fundamental que estão vigentes foram elaboradas em 2007, não contemplando, desse 

modo, as orientações postas pela atual PNEE-EI (BRASIL, 2008). Em se tratando de 

sistematização do atendimento pedagógico, o referido documento, devido às ações 

apresentadas e a forma como se encontra estruturado, constitui-se como o principal orientador 

                                                           
45

Documento orientador da SME, intitulado por Diretrizes Gerais – Organização e Funcionamento da Rede 

Municipal de Ensino, que apresenta ações educacionais e administrativas direcionadas a todas a instituições 

educacionais vinculadas à Secretaria Municipal da Educação, as quais compõem a Rede Municipal de Ensino: 

“Centros Municipais de Educação Infantil, Escolas Municipais, Centros de Educação Infantil, Escolas 

Conveniadas, Centro Municipal de Educação Profissional e a Biblioteca Municipal (APARECIDA DE 

GOIÂNIA, 2015a, p. 9)”. 
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das ações educacionais e administrativas direcionadas às unidades escolares e que teria, 

portanto, possibilidades de contemplar orientações atualizadas da política inclusiva.  

 A importância das orientações posta nesse documento é apresentada pela Secretaria 

Municipal de Educação com a seguinte finalidade: 

 

Esse documento viabiliza, de forma clara e transparente, todos os critérios ligados ao 

processo de lotação de servidores, à matrícula dos alunos e à avaliação institucional 

dos agentes partícipes da educação na Rede Municipal de Ensino de Aparecida de 

Goiânia (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2015a, p. 9). 

 

 Entende-se que, ao direcionar informações e orientações sobre a estrutura 

organizacional de todas as instituições, a transversalidade das ações e os serviços da educação 

especial deveriam ser contemplados, articulando-os com a estruturação e serviços de todas as 

etapas e modalidades de ensino. Entretanto, constatamos que o referido documento é 

composto por XII capítulos e que os capítulos I, II, III, V, VI, VII, VIII e XI que tratam, 

respectivamente, dos níveis e modalidades de atendimento; das matrículas dos alunos 

atendidos; da formação de turmas; da formação continuada; dos programas educacionais do 

Governo Federal e projetos da secretaria; dos conselhos escolares e da organização das 

instituições ligadas à SME, não apresentam, explicitamente, orientações direcionadas à 

viabilização da educação inclusiva na rede de ensino e nem em relação à forma de 

organização e estruturação do Atendimento Educacional Especializado.  

 Verificou-se que a política de trabalho relacionada às orientações necessárias sobre o 

serviço oferecido pela modalidade de Educação Especial, tais como a observância durante a 

elaboração do PPP para os aspectos relacionados ao AEE na SRM e informações sobre os 

programas do Governo Federal que dão sustentação à política inclusiva, não foi contemplada 

nos momentos oportunos do documento. E isso foi evidenciado nas especificações de outros 

programas e projetos do Governo Federal e da SME que são pertinentes a outros níveis e/ou 

modalidades de ensino. 

 De forma geral, as orientações relacionadas ao atendimento da educação especial 

concentram-se no capítulo X, que dispõe sobre os “Critérios para Exercícios de Função nas 

Instituições da SME” (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2015a, p. 61). Nesse campo, distribuído 

entre quatro itens, sendo eles de 10.7 até o item 10.12, o referido documento apresenta os 

critérios de modulação e atribuições dos profissionais que atuam na educação especial.  

 A disposição das informações apresentadas nesse documento, bem como a insuficiente 

abrangência de dados abordados, nos permite inferir uma dificuldade da educação especial em 
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constituir-se como uma modalidade transversal de educação dentro do sistema de ensino. 

Verificou-se que as ações são realizadas, porém, a organização, a sistematização e o 

direcionamento dos trabalhos efetivados na sala comum e na SRM, com vistas a viabilizar o 

processo de inclusão nas unidades escolares, estão sob a responsabilidade de orientações 

veiculadas e estruturadas pelo setor responsável por esse segmento educacional, 

evidenciando, assim, um sistema paralelo de ensino dentro de uma mesma proposta político-

pedagógica. 

Entendemos que essa dicotomização do trabalho pedagógico não pode ser tomada 

apenas como “falha técnica”. Na verdade, este fato confirma as condições sob as quais se 

constituem a organização desse serviço na realidade educacional brasileira, isto é, evidencia, 

primeiramente, que as diretrizes políticas para a educação especial, simultaneamente, 

divulgam um discurso integracionista e inclusivista de reconhecimento das diferenças. E, por 

esse viés, elas acabam legitimando estratégias que direcionam alunos e profissionais a uma 

segregação velada, segregação de direitos que promovem, de fato, o sucesso escolar, no qual, 

sob o argumento da equidade, justificam práticas de segregação como promotoras de inclusão 

(SILVA, 2013); e, em segundo, demonstram a dificuldade do trabalho colaborativo entre a 

educação especial e o sistema comum como um todo. Para Pletsch (2009, p. 60):  

 

O grande problema é que a inclusão ainda é vista como uma responsabilidade 

“setorizada” da Educação Especial, e não como um conjunto de medidas que o 

sistema de ensino como um todo, de maneira interdisciplinar, deveria adotar para 

efetivar tal proposta. É como se vigorasse no Brasil uma espécie de “Educação 

Especial Inclusiva” (Grifo do autor). 

 

 Outro fator que evidencia a dificuldade de um trabalho colaborativo entre o ensino 

comum e a educação especial é a forma de organização e estruturação dos cursos de formação 

continuada oferecida pelo município. Verificou-se que a SME oferece cursos de capacitação 

em educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, somente para os profissionais 

que já atuam nesta modalidade. O ato de conhecer fica sendo dependente das particularidades 

do ponto de referência no qual o profissional se encontra, ou seja, o conhecimento adquirido 

depende da função a qual ele exerce. Por esse viés, isso contribui para minimizar as 

possibilidades que a rede de ensino teria para que todos os profissionais abraçassem a 

proposta política e pedagógica do atendimento de pessoas com deficiência na educação 

regular. 
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De forma geral, o não direcionamento e a falta de objetividade ao tratar de questões 

específicas que evidenciam a concepção de educação especial na rede demonstraram ser 

vagos e responsabilizam as unidades escolares e os professores que atuam nesta modalidade 

sobre a articulação das ações necessárias para a promoção desse serviço.  

 

Dos alunos atendidos no AEE 

 

 Partindo de uma orientação inclusiva (BRASIL, 2001b), a Secretaria de Educação, por 

meio da Coordenadoria de Inclusão Escolar, realiza o acompanhamento e orientações 

pedagógicas nas unidades de ensino para os alunos com deficiência ou transtornos no 

desenvolvimento e ainda para os educandos que apresentam dificuldades acentuadas na 

aprendizagem, não vinculadas a uma causa orgânica específica.  

 Para identificar a demanda de atendimento e as especificidades de aprendizagem dos 

alunos matriculados, é realizado, no início de cada ano, um levantamento de informações em 

todas as unidades escolares por meio de uma ficha de levantamento. Nessa ficha, a CIE 

solicita que os gestores escolares indiquem a deficiência ou necessidade educacional 

apresentada pelo educando. As opções apresentadas nesse material são: surdez, baixa visão / 

sem correção, cegueira, deficiência física, deficiência mental, síndrome de Down, autismo, 

paralisia cerebral, altas habilidades/superdotação e TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção 

e Hiperatividade)
46

 com laudo, além de ter em aberto outro campo especificado por “Outras 

deficiências ou síndromes”. 

 De acordo com o Plano de Ação (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2015b), partindo do 

levantamento apresentado pelos gestores é realizada uma avaliação e identificação da 

demanda
47

. Após esse procedimento, são encaminhados para o Atendimento Educacional 

Especializado, no contraturno, os alunos público-alvo da educação especial, conforme as 

                                                           
46

 Sobre o encaminhamento de educandos com TDAH para o atendimento especializado, é oportuno ressaltarmos 

que esses alunos não são apresentados como público-alvo da Educação Especial pelos documentos orientadores 

da modalidade. A Psicologia Histórico-Cultural entende o TDAH como um fenômeno complexo e 

multideterminado, que não deve ser concebido como uma capacidade meramente inata e cerebral, mas como 

fruto da relação dialética entre um organismo biológico e seu meio histórico-cultural. Não obstante, ao 
biologizar comportamentos indesejáveis do aluno, a escola tem contribuído sobremaneira para a perpetuação de 

ideologias do sistema dominante, geradoras de preconceitos, exclusão e ideias reducionistas do ser humano 

(EIDT; TULESKI, 2010). 
47

 Os procedimentos realizados para a avaliação e identificação da demanda do público do AEE serão 

especificados no âmbito pedagógico, quando forem discutidos os critérios da identificação e do encaminhamento 

para o serviço da educação especial. 
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orientações em âmbito nacional (BRASIL, 2008; 2009; 2010a; 2011), e orientações expressas 

em um documento elaborado pela CIE, intitulado “Atendimento Educacional Especializado – 

Orientações Pedagógicas” (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2011a), organizado para uma 

formação de professores no ano de 2011. 

 Nesse documento, a SME apresenta o objetivo do AEE e define o público específico 

para qual o atendimento é direcionado.    

 

Este atendimento é oferecido no contraturno e tem como função identificar, elaborar 

e organizar recursos pedagógicos de acessibilidade que eliminem as barreiras para a 

plena participação dos mesmos. O critério para a matrícula do aluno nesse 

atendimento segue as orientações gerais da Educação Especial, que, de acordo com a 

Resolução nº 04 de 02 de Outubro de 2009, deve ser oferecido preferencialmente 

aos alunos com deficiência física, auditiva, visual, intelectual, TGD e Altas 

Habilidades/Superdotação (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2011a, p. 2). 

 

 Entretanto, nos registros disponibilizados pela Coordenadoria de Inclusão Escolar, no 

qual apresenta o quantitativo de alunos atendidos anualmente no AEE, observamos que, desde 

2010, período em que iniciou esse serviço no município, são contemplados nesse 

atendimento, além dos alunos considerados público-alvo da Educação Especial, os que 

apresentam dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, vinculadas ou não a uma causa 

orgânica específica, conforme podemos evidenciar no quadro a seguir: 

 

 

Tabela 1 - Total de alunos atendidos nas Salas de Recursos Multifuncionais em Aparecida de 

Goiânia, entre os anos de 2010 a 2014 

 

Ano 
Público-Alvo da Ed. 

Especial 
Alunos com NEE Total de Alunos Atendidos nas SRM 

2010 168 103 271 

2011 143 169 312 

2012 129 173 302 

2013 127 189 316 

2014 127 197 324 

Fonte: Aparecida de Goiânia (2015c). 

 

 A rede de ensino considera a relevância da política de educação especial em 

estabelecer normativas para o atendimento. Contudo, compreende que, ao apresentar a atual 

delimitação de público, tal política restringe ainda mais as possibilidades de aprendizagens 

dos alunos que não apresentam sucesso escolar, sendo que, em alguns casos, como já foi 

discutido, essa insuficiência pode estar relacionada a condições sociais do educando e/ou até 

do próprio sistema educacional. Desse modo, nesta “divisão”, é compreendido que esses 
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alunos ficaram “soltos” no sistema e desassistidos, justamente por um segmento educacional 

que dissemina um discurso que enfatiza a importância de “[...] eliminar barreiras para a plena 

participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas” (BRASIL, 2008).  

O posicionamento da secretaria de educação em relação aos objetivos da educação 

especial é esclarecido no Art. 18 do CME nº 005/2007, resolução que estabelece normativas 

para o ensino fundamental (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2007a). 

 

Art. 18 Como modalidade da Educação Básica, a educação especial considerará as 

situações singulares, os perfis dos estudantes, as características biopsicossociais dos 

alunos e suas faixas etárias e se pautará em princípios éticos, políticos e estéticos de 

modo a assegurar: I- a dignidade humana e a observância do direito de cada aluno de 

realizar seus projetos de estudo, de trabalho e de inserção na vida social. 

 

Nessa perspectiva, constatamos que a autorização do município para o atendimento de 

crianças que responde ao quadro de NEE na SRM constitui-se como uma alternativa 

encontrada pela rede para diminuir o grande número de crianças que apresentam dificuldades 

na escolarização por estarem desassistidas por políticas sociais mais amplas. Desassistidas por 

políticas voltadas para os direitos à saúde, emprego, moradia etc e não, necessariamente, 

educacional. Partindo desse contexto, a SME justifica que, ao encaminhar alunos com quadro 

de NEE para o Atendimento Educacional Especializado, está apresentando uma oportunidade 

para o desenvolvimento escolar. 

Todavia, verificou-se outra ação realizada pela rede de ensino para minimizar o 

problema de fracasso escolar, não sendo, portanto, o encaminhamento do aluno para o serviço 

especializado a única possibilidade apresentada. As unidades escolares realizam um 

movimento chamado de “reagrupamento” uma vez por semana, com o objetivo de “[...] 

oferecer aos alunos atendimento individualizado, em pequenos grupos, com atividades 

direcionadas às suas necessidades educacionais, proporcionando avanços no desenvolvimento 

cognitivo dos mesmos” (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2015a, p. 24). Nessa atividade, a rede 

atende a “todos” os alunos uma vez por semana, sempre nas quartas-feiras, com duas horas 

consecutivas de atendimento, antes do período do recreio. Os critérios para organização e 

metodologia desse serviço são apresentados conforme destacamos abaixo: 
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1- O critério para agrupar os alunos são as hipóteses de escrita (mensuradas por 

meio das avaliações diagnósticas). Sendo assim, os alunos serão agrupados não por 

série, mas por necessidades de aprendizagem.  

Obs.: os alunos com hipótese de escrita alfabética subdividem-se em grupos que: a) 

produzem textos com escritas compreensíveis, atendendo, mesmo que 

minimamente, às convenções ortográficas e à estrutura do texto; b) produzem textos 

compreensíveis, porém apresentam dificuldades na estruturação e convenções 

ortográficas; c) escrevem frases ou palavras soltas, na maioria, ortograficamente 

corretas, porém não compõem um texto completo com parágrafos, uso dos 

conectores, dentre outros (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2015a, p. 24-25). 

 

 Entendemos ser esta uma alternativa encontrada pelo município para assumir o seu 

compromisso com o processo de ensino e aprendizagem dos educandos. Entretanto, torna-se 

necessário pontuar que a perspectiva teórica de base construtivista que fundamenta essa 

proposta defende uma concepção de desenvolvimento humano ligada à aquisição de 

competências. De acordo com Saviani (2013a), a aquisição de competências como tarefa 

pedagógica foi interpretada na década de 1960 a partir da matriz behaviorista. Nessa acepção, 

atingir os objetivos especificados, isto é, dominar os códigos de leitura e escrita significa 

adquirir as competências correspondentes, tendo como parâmetro um modelo de 

aprendizagem pronto e estabelecido. O objetivo do trabalho pedagógico é encontrar 

mecanismos para adaptar o comportamento humano ao meio material e social. Partindo desse 

entendimento, o procedimento didático em questão está centrado na responsabilização do 

professor em encontrar mecanismos para que o educando possa “aprender a aprender”, 

contudo, sem apoio teórico que esteja em consonância com essas possibilidades, pressupondo 

um mundo completamente determinado. Orientações apresentadas nas diretrizes curriculares 

desta rede de ensino colaboram para este entendimento, conforme destacamos: 

 

 

Professor(a), lembre-se que, cada um de nós fazemos diferença na vida das 

pessoas que nos cercam. Nossas ações podem influenciar de forma positiva ou 

negativa. Portanto, cabe a nós professores escolhermos a maneira pela qual 

vamos cativar nossos alunos (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2007d, p. 49; grifo 

nosso).  

 

A criatividade do (a) professor (a) e os conhecimentos prévios dos alunos podem 

orientar a flexibilidade dos conteúdos, sendo imprescindível que, sempre 

estejamos atentos ao que acontece no mundo e também ao nosso redor, na busca 

de que nossas práticas pedagógicas não se tornem arcaicas ou inúteis 
(APARECIDA DE GOIÂNIA, 2007d, p. 49; grifo nosso).  

 

A didática é que contará muito para que esta proposta possa ser bem trabalhada. É 

preciso que o professor sensibilize o aluno e mostre o quanto este Componente 

Curricular está presente no seu dia a dia (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2007d, 

p. 51; grifo nosso).  
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 Reconhecendo a observância que a PNEE – EI (BRASIL, 2008) e o PNE (BRASIL, 

2014a) apresentam aos sistemas de ensino para que fomentem até o prazo de vigência do atual 

Plano Nacional de Educação a oferta do AEE em todas as etapas e modalidades da educação 

básica, a rede municipal de Aparecida de Goiânia, durante o ano de 2015, embora tenha 

ciência da não obrigatoriedade, optou em oferecer o Atendimento Educacional Especializado 

em um Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI com o objetivo de identificar a 

complexidade que permeia a organização do AEE dentro desse segmento educacional.  

Todavia, como o objetivo da SME é de identificar limites e possibilidades desse 

serviço na educação infantil, a rede ainda não elaborou uma proposta de atendimento 

diferenciada para esse público. As orientações e os procedimentos seguem a mesma estrutura 

do serviço oferecido no ensino fundamental, incluindo os recursos pedagógicos e mobiliários. 

A partir dos resultados desses direcionamentos é que será organizada uma forma diferenciada 

para o atendimento. 

 Embora esse direcionamento bonifique a rede de ensino pelo interesse em ampliar o 

atendimento oferecido, uma vez que não teria obrigatoriedade legal para ofertá-lo, 

percebemos, por meio dos procedimentos utilizados para compreensão e organização desse 

serviço na Educação Infantil, que o papel da educação é proeminente de uma ênfase na ação, 

isto é, demonstra uma postura pragmática na qual o conhecimento ocorre através da prática. 

Nas palavras de Aranha (1996, p. 169), que concorda com esse posicionamento,  

 

O pragmatismo recusa os “sistemas fechados, com pretensões ao absoluto”, 

voltando-se para o concreto, para fatos, para a ação. [...] a verdade não é rigidamente 

estabelecida de uma só vez e para sempre, mas muda, está sempre “se fazendo”. Por 

isso uma proposição é verdadeira quando “funciona”, quando permite que nos 

orientemos na realidade, levando-nos de uma experiência a outra. 
 

Do financiamento. 

 

Como informamos anteriormente, o apoio financeiro que os recursos do FUNDEB 

(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) repassam aos sistemas de ensino está 

condicionado ao quantitativo de alunos com deficiência que estão matriculados duplamente 

nas SRM e que são registrados no Censo Escolar/MEC/INEP. Logo, o atendimento de alunos 

que não fazem parte dessa população fica sob a responsabilidade financeira das redes de 

ensino. 
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De acordo com a coordenadoria de Inclusão Escolar, esta é uma questão preocupante 

em Aparecida de Goiânia porque, desde a instituição do programa, o município oferece mais 

da metade do atendimento que é registrado no censo. Essa preocupação apresentada se 

evidencia nos dados proporcionados pelo gráfico a seguir. Este informa a diferença do 

quantitativo de alunos considerados público-alvo do atendimento e os alunos que apresentam 

dificuldades acentuadas na aprendizagem não vinculadas a uma causa orgânica específica e 

que foram atendidos nas SRM no período compreendido entre 2010 até o ano de 2014. 

 

Gráfico 1 - Demonstrativo do total de alunos público-alvo da Educação Especial e com NEE 

atendidos nas SRM em Aparecida de Goiânia/GO, entre os anos de 2010 e 2014 

 

 
Fonte: Aparecida de Goiânia (2015c). 

 

Em números reais, 54% equivalem a um total de 831 alunos atendidos com 

Necessidades Educacionais Especiais e 46% estão relacionados a um total de 694 alunos 

público-alvo da Educação Especial atendidos nas Salas de Recursos Multifuncionais, entre o 

período de 2010 até o ano de 2014.  

Não conseguimos precisar o valor real que as políticas públicas investem em cada 

aluno pelo fato de os recursos advirem de verbas diversas. Não obstante, inferimos que a 

articulação que o município realiza para o atendimento ampliado dos alunos que atendem ao 

quadro de NEE, no serviço especializado, está inserida no percentual de 25% de arrecadação 
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dos recursos municipais destinados à educação em colaboração com os 18% advindos da 

União, conforme orienta os artigos 211 e 212
48

 da Constituição Federal: 

 

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de 

colaboração seus sistemas de ensino [...] os municípios atuarão prioritariamente no 

ensino fundamental e na educação infantil. A prioridade é reforçada quando diz 

respeito aos percentuais mínimos da receita de impostos que devem ser destinados 

ao ensino pela União – 18% - e pelos Estados e Municípios – 25% (BRASIL, 1988). 

 

 

De acordo com informações obtidas pela Plataforma do SIMEC
49

 e disponibilizadas 

pela CIE, desde 2010, a gestão dos procedimentos para implementação do Atendimento 

Educacional Especializado em SRM tem ampliado em observância à liberação dos recursos 

financeiros advindos da União. No gráfico a seguir, apresentamos como ocorreu o equilíbrio 

entre a oferta dos recursos e a evolução do quantitativo de salas multifuncionais em 

funcionamento com o AEE, durante o mesmo período analisado acima. 

 

Gráfico 2 - Demonstrativo de escolas que receberam recursos para a constituição das SRM e 

número de salas que, concomitantemente, iniciaram o funcionamento do AEE em Aparecida 

de Goiânia/GO, entre os anos de 2010 a 2014 

 

 

Fonte: Aparecida de Goiânia (2015c); SIMEC
50

. 

                                                           
48

Por força do disposto neste artigo, foi criado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, que vigorou de 1998 a 2006, sendo ampliado pelo 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – 

FUNDEB, com a inserção da Educação Infantil. 
49

 O SIMEC (Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle) é um portal operacional e de gestão do 

MEC, que trata do orçamento e monitoramento das propostas on-line do Governo Federal na área da educação. 
50

 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br>. Acesso em: 10 fev. 2015. 

http://portal.mec.gov.br/
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 De acordo com os dados acima, é possível afirmar que os processos para implantação 

do AEE em SRM na rede municipal de Aparecida de Goiânia têm sido articulados e 

estruturados, administrativamente, de acordo com a materialização da política de educação 

inclusiva. No entanto, observamos uma articulação desigual enfatizada nos aspectos políticos 

e operacionais desta rede de ensino em relação aos que são difundidos nas orientações 

preconizadas pela legislação da área no âmbito nacional. 

Considerando os interesses neoprodutivistas em que está orientada a pedagogia da 

política educacional, cuja centralidade atende aos princípios de racionalidade, de economia 

aos cofres públicos, de redução de gastos etc, o que se verifica no contexto educacional é um 

privilegiamento das políticas econômicas em detrimento das ações pedagógicas. Todavia, 

evidenciou-se, neste município, devido ao amplo número de alunos atendidos pela educação 

especial, um serviço que prioriza articulações internas visando à amplitude de ações que 

promovem a observância dos direitos igualitários a todas as crianças, mesmo que tais 

orientações propaguem maiores investimentos ao município.  

Não obstante, torna-se necessário ressaltar que a ênfase nos aspectos quantitativos 

evidencia uma preocupação com o resultado, com o que está faltando e não no processo, ou 

seja, no que seria necessário desenvolver para promover harmoniosamente as potencialidades 

do educando. 

   

2.1.2.2  Âmbito técnico-científico 

 

Do perfil /formação de professores para atuar no AEE 

 

 Seguindo a orientação nacional da política inclusiva, o Parecer CNE/CEB nº 17/2001 

salienta que, para assegurar uma resposta educativa adequada a todos os alunos, os sistemas 

de ensino devem implantar serviços de apoio pedagógico especializado
51

, preferencialmente 

em cada escola. Esses serviços podem ser realizados tanto na sala comum, com um professor 

da classe comum capacitado
52

, quanto em salas de recursos, mediante a atuação do professor 

                                                           
51

 O Parecer nº 17 (BRASIL, 2001a, p. 19) define como Serviços de Apoio Pedagógico Especializado “os 

serviços educacionais diversificados oferecidos pela escola comum para responder às necessidades educacionais 

especiais do educando”. 
52

 São considerados professores capacitados para atuarem em classes comuns, com alunos que apresentam 

necessidades educacionais especiais, aqueles que comprovem que, em sua formação, de nível médio ou superior, 

foi incluído conteúdo ou disciplinas sobre educação especial e desenvolvidas competências para:   
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especializado em educação especial
53

, conforme orientações do inciso III, do artigo 59, da Lei 

9.394/96 (BRASIL, 1996). 

Como informamos anteriormente, a definição de educação especial presente no 

município está em consonância com a Resolução CNE/CEB nº 2/2001. Portanto, a rede de 

ensino disponibiliza os serviços da educação especial, tanto na sala comum quanto na sala de 

recurso multifuncional. Para desenvolver o trabalho pedagógico nesses dois espaços, a 

secretaria municipal de educação conta, nesse ano de 2015, com um quadro de 384 

profissionais. O quantitativo de servidores apresenta variações anualmente de acordo com a 

demanda de alunos. 

Os profissionais que exercem a função na sala comum, em parceria com o professor 

regente, são identificados com a nomenclatura de professores de “Apoio Direto”, professores 

de “Apoio Indireto”, “Instrutor de Libras”, “Intérprete de Libras” e “Instrutor de Braille” e os 

profissionais que atuam na sala de recurso multifuncional são identificados por “professores 

de AEE”. Esses servidores são lotados nas unidades escolares de acordo com a avaliação de 

perfil realizada pela CIE e as orientações apresentadas na Diretriz Geral de Organização e 

Funcionamento da Rede de Ensino (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2015a). No quadro a 

seguir, disponibilizado pela Coordenadoria de Inclusão Escolar, apresentamos a descrição do 

quantitativo de profissionais em cada função
54

, bem como sua atribuição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
I – perceber as necessidades educacionais especiais dos alunos; II - flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes 

áreas de conhecimento; III - avaliar continuamente a eficácia do processo educativo; IV - atuar em equipe, 

inclusive com professores especializados em educação especial. (BRASIL, 2001a, p. 13; Grifos no documento). 
53

 São considerados professores especializados em educação especial aqueles que desenvolveram competências 

para identificar as necessidades educacionais especiais, definir e implementar respostas educativas a essas 

necessidades, apoiar o professor da classe comum, atuar nos processos de desenvolvimento e aprendizagem dos 

alunos, desenvolvendo estratégias de flexibilização, adaptação curricular e práticas pedagógicas alternativas, 

entre outras, e que possam comprovar:  a) formação em cursos de licenciatura em educação especial ou em uma 

de suas áreas, preferencialmente de modo concomitante e associado à licenciatura para educação infantil ou para 

os anos iniciais do ensino fundamental; e  b) complementação de estudos ou pós-graduação em áreas específicas 

da educação especial, posterior à licenciatura nas diferentes áreas de conhecimento, para atuação nos anos finais 

do ensino fundamental e no ensino médio (BRASIL, 2001a, p. 13; grifos do autor). 
54

 O quantitativo desses servidores apresenta variações de acordo com a demanda de alunos. Assim, esses dados 

são referentes ao número de profissionais informados pela CIE correspondente ao mês de junho de 2015, período 

em que a pesquisa de campo foi realizada no município. 
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Quadro 4 - Descrição dos profissionais do quadro de apoio pedagógico especializado do 

município de Aparecida de Goiânia – GO 

 
Quant. Profissional Função 

45 
Prof. de 

AEE 

Profissional que identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de 

acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, 

considerando as suas necessidades específicas. Atua na SRM realizando o AEE. 

 

281 

Apoio 

Direto 

Profissional que apoia e auxilia o professor regente, em uma turma específica, no 

trabalho de crianças com comorbidades intensas, necessitando de auxílio para a 

locomoção, higienização, alimentação ou distúrbio mental grave que coloque em 

risco a interação social deste e dos demais alunos. 

Apoio 

Indireto 

Profissional que articula, junto ao professor regente, ações como adaptações 

avaliativas e curriculares em turmas diferenciadas, destinadas para dois ou mais 

alunos que apresentarem limitações parciais nas habilidades física ou mental. 

25 
Instrutor de 

Libras 

Profissional que ensina a língua brasileira de sinais diretamente ao aluno surdo, 

contribuindo para a aquisição da língua e para a construção de sua identidade 

surda, reconhecendo a LIBRAS como língua da Educação dos Surdos. 

28 
Intérprete de 

Libras 

Profissional que atua junto ao aluno surdo contribuindo para que a língua de sinais 

tenha um bom desempenho educacional no contexto escolar, atribuindo o devido 

valor à diversidade linguística sociocultural dos alunos surdos, dando suporte ao 

professor regente na compreensão dessa diferença. 

05 
Instrutor de 

Braille 

Profissional que realiza a reprodução de textos do sistema comum para o Sistema 

Braille e fornece os subsídios necessários aos processos de aprendizagens dos 

alunos com deficiência visual. 

TOTAL 384 PROFISSIONAIS 
Fonte: Aparecida de Goiânia (2015d). 

 

Verifica-se que a função do professor que atua no Atendimento Educacional 

Especializado está voltada para questões relativas a procedimentos técnicos e uso de recursos. 

Os critérios para modulação dos professores que atuam na sala comum, realizando as 

funções de Apoio Direto, Apoio Indireto e Instrutor de Braille, presentes nas diretrizes 

operacionais da SME (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2015a), atendem às observações que 

estão postas no Parecer CNE/CEB nº 17/2001 e nas Diretrizes operacionais para a educação 

especial na educação básica (2001a; 2001b). Os critérios exigidos são formação em nível 

superior, experiência na área de educação inclusiva, obrigatoriedade em participar de cursos 

de formações oferecidos pelo município e as atribuições pedagógicas a serem desenvolvidas 

junto ao aluno atendido na classe comum. 

 Entretanto, observa-se que, no capítulo X do referido documento, os itens 10.9 e 

10.10, ao disporem sobre os critérios para modulação dos professores intérpretes e instrutores 

de LIBRAS, de acordo com a nomenclatura expressa, “Agente de Apoio Educacional 

(Intérprete de Libras)” e “Agente de Apoio Educacional (Instrutor de Libras)”, enquadram 

esses servidores como “agente educacional”. Tal ajuste admite a formação profissional ao 

nível do ensino médio. Todavia, segundo as orientações da Resolução nº 2 (BRASIL, 2001b), 
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os profissionais que atuam na sala comum, exercendo o serviço de apoio pedagógico 

especializado, entre outros critérios, precisam comprovar a: 

 

a) formação em cursos de licenciatura em educação especial ou em uma de suas 

áreas [...]; e b) complementação de estudos ou pós-graduação em áreas específicas 

da educação especial, posterior à licenciatura nas diferentes áreas de conhecimento, 

para atuar nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio (BRASIL, 

2001b, p. 14; grifo nosso). 

  

 Sobre a formação específica para a atuação no atendimento educacional especializado, 

a PNEE-EI (BRASIL, 2008), considerando que as funções e atribuições desse profissional 

irão focalizar condições distintas de aprendizagem e ações de caráter interativo e 

interdisciplinar, aponta a necessidade de o professor apresentar habilidades diversas. De tal 

modo, a SME de Aparecida de Goiânia também considera, em suas orientações normativas, as 

mesmas atribuições apresentadas nos documentos orientadores da política inclusiva. Tal 

concordância pode ser evidenciada nas atribuições elencadas nas diretrizes de organização e 

funcionamento da rede em relação às ações e funções direcionadas ao professor especialista 

com atuação no AEE. 

 

a) Apoiar o desenvolvimento do aluno com deficiências físicas, intelectuais, 

sensoriais, transtornos globais do desenvolvimento – TGD e altas habilidades; 

b) Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços e recursos pedagógicos de 

acessibilidade, além de estratégias que considerem as necessidades específicas dos 

alunos; 

c) Planejar, executar e acompanhar o plano de atendimento educacional 

especializado, avaliando a funcionalidade e aplicabilidade dos recursos pedagógicos 

de acessibilidade na sala de aula comum e na Sala de Recurso Multifuncional; 

d) Organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na Sala de Recurso 

Multifuncional, de acordo com orientações da Coordenadoria de Inclusão Escolar; 

e) Orientar professores regentes e famílias sobre os recursos pedagógicos e de 

acessibilidade utilizados pelos alunos; 

f) Utilizar de Tecnologias Assistivas de forma a ampliar as habilidades funcionais 

dos alunos promovendo autonomia e participação; 

g) Viabilizar, junto à Secretaria Municipal da Educação, ações para a elaboração de 

projetos, seminários e outros eventos inerentes à Inclusão Escolar; 

h) Desenvolver estratégias de divulgação do AEE, com o objetivo de garantir o 

acesso e a permanência do aluno com NEE, na Unidade de Ensino (APARECIDA 

DE GOIÂNIA, 2015a, p. 71). 

 

  Entretanto, em relação aos critérios de modulação elencados neste mesmo documento, 

ao apresentar o perfil do professor para atuar no AEE, foi verificado que se admite, 

obrigatoriamente, apenas a formação inicial em pedagogia e tão somente um apontamento 

para que a especialização do profissional seja, “preferencialmente”, em Educação Inclusiva.  
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 De acordo com a coordenadora do departamento de inclusão escolar, essa falta de 

delimitação no perfil do professor está relacionada à dificuldade de manter um quadro de 

profissionais no serviço da educação especial, conforme discutiremos a seguir. Em relação ao 

professor que atua no AEE, foi informado haver uma observância maior no perfil do 

profissional. Entretanto, mesmo assim, a CIE confirma a atuação de professores que não têm 

formação específica na área de educação especial e que a autorização para a realização da 

função está relacionada às experiências anteriores na inclusão ou sugestão da equipe escolar, 

por entender que o profissional possui habilidades e interesses que ajudariam no processo.  

Contudo, mesmo havendo essa possibilidade em flexibilizar as exigências 

apresentadas no perfil do professor, a SME conta com um déficit de três professores para 

atuar nas SRM. A rede de ensino justifica que a oferta do serviço não é garantia de 

desenvolvimento e aprendizagem, por isso, devido à falta de profissionais capacitados para 

exercer essa função, prefere ficar, temporariamente, com o serviço suspenso em algumas 

unidades. Sob essa perspectiva, podemos inferir uma imprecisão nos aspectos enfatizados 

nesse atendimento, visto que ora se sobrepõem aspectos quantitativos e em outros momentos 

a preocupação com a centralidade pedagógica, ou seja, com os aspectos qualitativos. Essa 

imprecisão entre objetivos e metas está associada à falta de intencionalidade político-

pedagógica expressa nos documentos orientadores da rede de ensino. 

 Além das dificuldades evidenciadas, a CIE ressalta que o problema não se resume a ter 

ou não formação na área e sim a qualidade dessa formação. A equipe enfatiza o grande 

número de profissionais qualificados e competentes para o exercício da função. No entanto, 

chama a atenção para a existência de servidores que comprovam certificação na área da 

educação especial, mas que não apresentam habilidades didático-pedagógicas para o exercício 

da docência, fato que só é possível ser evidenciado durante o exercício da função. 

 Entendemos que essa realidade evidenciada pelo município de Aparecida de Goiânia 

pode ser analisada sob dois aspectos. De um lado, podemos inferir que a falta de profissionais 

especializados e com capacitação adequada para o serviço de educação especial pode estar 

relacionada à falta nacional de um modelo de formação estruturado, planificado, selecionado 

e com políticas educacionais que apresentem a previsão de uma formação inicial específica 

para atuar neste segmento, conforme já discutimos anteriormente, e/ou, por outro lado, 

podemos atribuir o número de déficit de profissionais a um desinteresse pessoal do servidor. 

Esse desinteresse está relacionado à pouca atratividade que o cargo proporciona ao apresentar 

as amplas exigências que a função requer e a falta de uma política discursiva em âmbito 
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nacional sob carga horária e remuneração específica para esses profissionais, haja vista a 

generalidade das atribuições. 

 Alinhamos esta problemática ao referido município porque, dentre o quadro de 

profissionais elencados pela SME para o atendimento dos alunos público-alvo da EEs, não 

foram evidenciados critérios relacionados à existência de um profissional monitor ou cuidador 

para o apoio nas atividades de higienização, alimentação e locomoção (APARECIDA DE 

GOIÂNIA (2015a). Tal fato colabora para o entendimento de que, caso não haja um 

profissional direcionado para as atividades que exijam auxílio constante no cotidiano escolar 

dos alunos com deficiência, isto é, para as Atividades de Vida Diária – AVD, essa 

responsabilidade está sendo atribuída ao profissional da educação que atua no serviço de 

apoio pedagógico especializado, inclusive ao professor que atua no AEE. 

 Essa possibilidade de direcionar as atividades e ações para outro profissional que não 

tenha elaboração teórica, conceitual e/ou formação para a função, chama a nossa atenção para 

um movimento contraditório identificado neste município. Os dados obtidos na pesquisa, por 

meio das entrevistas com as professoras, evidenciaram que, nos concursos públicos, não há 

especificação diferenciada de vagas para atuação no quadro de apoio pedagógico 

especializado e/ou para professores regentes que atuam na educação infantil e no primeiro 

segmento do ensino fundamental
55

, de forma que muitos profissionais, caso não haja vaga 

para a atuação na sala comum, têm, como única alternativa, a atuação na educação especial. 

Ou seja, embora a documentação municipal, em orientações particulares para a área, atenda 

aos critérios de perfil dos professores para a modulação preconizados pela documentação em 

âmbito nacional, conforme apresentamos anteriormente, na ausência de profissionais com 

formações específicas a distribuição de papeis procura atender à demanda da rede e não à 

trajetória desses profissionais.  

 Como foi apresentado anteriormente, a rede de ensino não exige, como critério para 

atuação no AEE, a formação específica na área. Entretanto, assume o compromisso de 

oferecer oportunidades de formação continuada aos professores. Logo, uma alternativa que o 

município encontrou para valorizar a formação, que está sendo investido no quadro de 

profissionais, foi estabelecer, como um dos critérios a ser observado para a modulação do 

servidor na SRM, a obrigatoriedade de o professor ser efetivo na rede de ensino. 

                                                           
55

 Exceto para os cargos de Intérprete e Instrutor de LIBRAS e para os profissionais com formação ao nível de 

magistério que atuam como professor auxiliar na educação infantil no quadro de Agente Educacional. 
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  As informações obtidas nos documentos e registros da Coordenadoria de Inclusão 

Escolar evidenciaram que o número de profissionais sem vínculo atuando na educação 

especial desde 2010 até 2015 tem diminuído. A compreensão de como tem sido a alteração da 

situação funcional dos servidores que atuam no serviço de apoio pedagógico especializado e 

no AEE está disposta na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Situação funcional de todos os profissionais que atuam na Educação Especial em 

Aparecida de Goiânia/GO, no período de 2010 até 2015 

 
Situação Profissional

56
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

COM VÍNCULO 72 105 140 190 245 327 

SEM VÍNCULO 103 107 69 66 24 12 

Total 175 212 209 256 269 339 

Fonte: Aparecida de Goiânia (2015d). 

 

 Observa-se que, embora as estatísticas revelem que anualmente vem ocorrendo um 

aumento no índice de contratação para a atuação na Educação Especial, a prioridade está 

sendo direcionada para quem tem vínculo empregatício com o município. Todavia, ainda que 

esse direcionamento contribua para evitar constantes mudanças no quadro de profissional, 

alertamos para as possíveis consequências na atuação docente. Com o tempo, os profissionais 

concursados tendem a adotar um modus operandi
57

 de atuação e se tornarem resistentes a 

mudanças, o que sinaliza, para o município, a importância de ter um olhar atento para o 

processo de formação continuada e para as condições objetivas apresentadas aos profissionais 

para a realização da sua função docente, pois os fatores que contribuem para resistência a 

mudanças na atuação profissional estão, seguramente, relacionados à falta de conhecimento 

teórico coletivo, falta de apoio institucional, falta de recursos humanos e/ou baixa 

remuneração. 

Tendo em vista o recorte deste estudo no Atendimento Educacional Especializado, 

apresentaremos, no gráfico a seguir, as mesmas informações relacionadas apenas à situação 

funcional do professor de AEE. 

 

 

                                                           
56

 Consideramos profissionais com vínculo aqueles que são concursados e/ou celetistas; e profissionais sem 

vínculo aqueles que têm a situação profissional regularizada por meio de cargo comissionado e processo seletivo. 
57

 Expressão latina que significa "modo de operação", utilizada para designar uma maneira de agir, operar ou 

executar uma atividade seguindo sempre os mesmos procedimentos. 
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Gráfico 3 - Demonstrativo da situação funcional dos professores que atuam no AEE em 

Aparecida de Goiânia/GO, no período de 2010 até 2015 

 

 
Fonte: Aparecida de Goiânia (2015d). 

 

Percebe-se que, pelos dados apresentados, desde o ano de 2013 a SME de Aparecida 

de Goiânia deixa de admitir, no quadro de profissionais que atuam no AEE, servidores que 

não sejam do quadro efetivo. Tal requisito intenciona assegurar, em médio prazo, uma maior 

qualificação dos profissionais que atuam nesse serviço.  

O documento orientador elaborado pela CIE, em 2011, esclarece que os cursos de 

formação continuada para os profissionais que atuam na educação especial vêm sendo 

desenvolvidos desde o ano de 2010 e são organizados e ministrados por técnicos da própria 

coordenadoria, ou seja, a equipe multifuncional da SME, podendo contar, ou não, com 

palestrantes convidados que atuam em regime de colaboração.  

 A formação continuada é direcionada somente para os profissionais que atuam no 

serviço de apoio pedagógico especializado, sendo elaborada de acordo com a função do 

profissional. Desse modo, anualmente é estruturado um curso de formação continuada para os 

professores que atuam no AEE, outro para os intérpretes e instrutores de Braille e Libras e um 

terceiro curso para os professores de apoio direto e indireto. Esses cursos são aprovados pelo 

Conselho Municipal da Educação (CME) e certificados com carga horária específica, 

permitindo que o professor/cursista possa, ao final do ano, utilizar essas horas como adicional 

de titularidade (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2011d). 



117 

 

Contudo, ao avaliarmos os objetivos desses cursos, evidenciamos uma ênfase 

acentuada na variedade de técnicas e de conteúdos que se deparam com o que é faltoso ao 

aluno e nas suas dificuldades, de forma que o papel do professor/formador se caracteriza mais 

para promover uma adaptação ao tipo de demanda apresentada, e/ou para garantir que o 

conhecimento seja alcançado pelo professor/cursista do que, prioritariamente, a promoção do 

desenvolvimento humano desses profissionais, por meio de estímulos que proporcionam a 

formação do pensamento reflexivo, conforme podemos observar na citação a seguir: 

 

A capacitação de tais profissionais ocorre uma vez por mês com temáticas 

condizentes com a necessidade do Município, visando orientar, subsidiar e 

proporcionar metodologias e intervenções pedagógicas aos professores no sentido 

de fortalecer a atuação docente [...] (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2011d, p. 10; 

grifo nosso). 

  

Os quadros a seguir mostram como ocorreu a formação continuada e as temáticas 

abordadas pela Coordenadoria de Inclusão Escolar para a formação dos professores que atuam 

no AEE desde 2011
58

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58

 Devido ao Atendimento Educacional Especializado em SRM ter iniciado em Aparecida de Goiânia, a partir de 

2010, estamos procurando ter como parâmetro o período compreendido entre 2010 - 2015 para observância da 

evolução e/ou sistematização desse atendimento na rede de ensino. Entretanto, como as formações continuadas 

começaram a ter a aprovação do CME a partir do ano de 2011, priorizamos o cronograma de formação oferecida 

pelo município a partir desse período. 
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Quadro 5 - Temáticas abordadas no curso de formação para professores que atuam no AEE 

em Aparecida de Goiânia/GO, no ano de 2011 

 
ENCONTROS FORMATIVOS - 2011  

Carga Horária: 110h 

Data 
Curso de Capacitação em Educação Inclusiva para os Profissionais da Educação que 

exercem a Função de Professor de AEE 

14/02 
- Função e Atribuição do Profissional 

- Apresentação e Estudo das Fichas de Acompanhamento dos Alunos com NEE 

25/03 
- Operacionalização do Programa – Decreto nº 6.571 

- Atendimento Educacional Especializado 

01/04 
- Deficiência Auditiva 

- Oficina em Libras  

08/04 
- Transtorno Global do Desenvolvimento 

- Deficiência Intelectual 

15/04 
- Deficiência Física 

-Deficiência Visual 

29/04 

- Oficinas Pedagógicas Direcionadas ao Público-Alvo do AEE 

- Orientações de Confecção do Portfólio 

-Correção dos Plano de AEE 

08/06 

- Acompanhamento e Orientação do Trabalho 

- Didática no AEE 

-Correção dos Planos de AEE 

22/06 Visita à Vila São Cottolengo
59

 

14/09 
- Acompanhamento e Orientação do Trabalho 

- TDAH 

09/11 

- Acompanhamento e Orientação do Trabalho 

- Altas Habilidades 

- Entrega do Portfólio 

- Avaliação do Trabalho Realizado 

02/12 Encerramento e Diplomação  

Fonte: CME nº 006/2011 (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2011b). 

  

No ano de 2011, foram realizados 11 encontros para a formação dos profissionais 

que atuam no AEE, totalizando uma carga horária de 100 horas. Embora a programação 

apresentada evidencie temáticas que contemplem os aspectos técnicos, políticos e 

pedagógicos, é notória a ênfase no oferecimento de formações específicas para cada área das 

deficiências, priorizando os aspectos físicos e biológicos do desenvolvimento humano.    

 O quadro a seguir apresenta as temáticas abordadas no ano de 2012 visando à 

formação dos professores que atuam nas SRM. 

 

                                                           
59

 A Vila São Cottolengo é uma instituição filantrópica brasileira, com sede em Trindade/GO, administrada pela 

Igreja Católica. É dedicada integralmente a cuidar de pessoas com algum tipo de deficiência e em situação de 

vulnerabilidade social. Tida como a mais tradicional entidade filantrópica do Centro-Oeste, a casa desenvolve 

ações sociais voltadas para a saúde, educação, cultura e lazer. Para isso, conta com o apoio da Associação Filhos 

do Pai Eterno (Afipe). Disponível em: <http://www.paieterno.com.br/site/a-afipe/obras/vila-sao-cottolengo/> 

Acesso em: 15 out. 2015. 

 

http://www.paieterno.com.br/site/a-afipe/obras/vila-sao-cottolengo/
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Quadro 6 - Temáticas abordadas no curso de formação para professores que atuam no AEE 

em Aparecida de Goiânia/GO, no ano de 2012 

 
ENCONTROS FORMATIVOS - 2012  

Carga Horária: 80h 

Data 
Curso de Capacitação em Educação Inclusiva para Diversidade numa Perspectiva da 

Educação Especial: Professores de Atendimento Educacional Especializado – AEE  

19/03 

- Educação Inclusiva: Aspectos e Orientações Legais 

- Função e Atribuição do Professor de AEE 

- Apresentação e Estudo das Fichas de Acompanhamento dos Alunos com NEE 

- Didática no AEE 

29/03 - Elaboração de Planos de AEE 

26/04 
- Dificuldades de Aprendizagem 

- Distúrbios da Aprendizagem 

31/05 - Deficiência Intelectual 

28/06 - (TGD) Transtorno Global do Desenvolvimento 

30/08 

- Estudo das Fichas de Acompanhamento dos Alunos com NEE 

- Deficiência Auditiva 

- TDAH 

27/09 - Deficiência Física 

A data não foi 

informada 
- Seminário em Educação Inclusiva 

20/11 
- Altas Habilidades/Superdotação 

- Deficiência Visual 

07/12 
- Avaliação do Trabalho Realizado 

- Formatura em Educação Inclusiva 

Fonte: CME nº 007/2012 (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2012). 

 

 Em 2012, foram realizados 10 encontros, totalizando 80 horas de formação 

continuada. A organização das temáticas é condizente com a necessidade do município, isto é, 

priorizam-se na formação os conteúdos que atendam a uma maior demanda dos alunos 

assistidos durante o ano. Tal estruturação está assentada nos princípios das pedagogias 

contemporâneas que partem do entendimento de que o conhecimento tem valor quando pode 

ser empregado para a resolução de problemas da prática cotidiana. Ou seja, o enfoque 

pragmatista que fundamenta essas pedagogias valida somente os conhecimentos que serão 

úteis e que farão o homem progredir e adaptar-se melhor às condições existentes (DUARTE, 

2010; SAVIANI, 2012b). De acordo com Duarte (2010), atualmente essa ideia é denominada, 

no contexto escolar, como “aprendizagem significativa” ou “conteúdos contextualizados”. 

 O quadro a seguir apresenta as temáticas abordadas no ano de 2013.  
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Quadro 7 - Temáticas abordadas no curso de formação para professores que atuam no AEE 

em Aparecida de Goiânia/GO, no ano de 2013 

 
ENCONTROS FORMATIVOS - 2013  

Carga Horária: 40h 

 

Data 
Curso de Capacitação em Educação Especial e Inclusiva – Possibilidades e Avanços 

Professores de Atendimento Educacional Especializado (AEE) 

21/03 
- Autismo 

- Elaboração de Plano de AEE 

20/06 - Flexibilização e Avaliação Curricular 

22/08 
- Estudos de Casos  

- Elaboração de Plano de AEE 

24/10 - Trocas de Experiências 

27/11 -Seminário em Educação Inclusiva 

Fonte: CME nº 017/2013 (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2013). 

 

 Conforme foi possível verificar no quadro anterior, seguindo os mesmos propósitos 

dos anos anteriores, em 2013 foram realizados cinco encontros, totalizando 40 horas de 

formação. O quadro a seguir apresenta a programação desenvolvida durante o ano de 2014: 

 

Quadro 8 - Temáticas abordadas no curso de formação para professores que atuam no AEE 

em Aparecida de Goiânia/GO, no ano de 2014 

 
ENCONTROS FORMATIVOS - 2014  

Carga Horária: 50h 

 

 

Data 

Formação dos Profissionais do Atendimento Educacional Especializado: 

Potencializando a Aprendizagem, Contextualizando Saberes e Ressignificando Práticas  

03/04 - Orientações Técnicas e Práticas Pedagógicas 

24/04 
- Política da Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar 

- Inclusão Escolar em Aparecida de Goiânia 

20/05 

- Os Fundamentos das Deficiências e Intervenções Pedagógicas 

- Deficiência Física 

- Deficiência Intelectual 

11/06 
- Os Fundamentos das Deficiências e Intervenções Pedagógicas 

- Deficiência Visual / Deficiência Auditiva 

14/08 

Os Fundamentos das Deficiências e Intervenções Pedagógicas 

- TGD (Transtornos Globais do Desenvolvimento) 

- AH/SD (Altas Habilidades/Superdotação) 

18/09 - AEE – Tecnologia Assistiva e Educação 

23/10 
-Troca de experiência em Atendimento Educacional Especializado - Estratégias e 

Procedimentos 

Fonte: CME nº 07/2014 (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2014b). 

 

Neste ano foram realizados sete encontros, perfazendo um total de 50 horas de 

formação. Percebe-se que, embora as temáticas abordadas durante a formação do ano de 2014 

fossem oriundas de conhecimentos do campo da ciência, não sendo propriamente uma 

supervalorização de conhecimentos tácitos, o princípio aplicado para a estruturação dos 
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encontros continua revelando o que se torna adequado em termos de utilidade para o cotidiano 

da rede de ensino, isto é, “[...] o que articula os conhecimentos é o objetivo de formação de 

habilidades e competências requeridas pela prática cotidiana” (DUARTE, 2010, p. 38). 

Em 2015, a formação continuada apresentou a seguinte organização: 

 

Quadro 9 - Temáticas abordadas no curso de formação para professores que atuam no AEE 

em Aparecida de Goiânia/GO, no ano de 2015 

 
ENCONTROS FORMATIVOS - 2015  

Carga Horária: 60h 

 

 

Data 

Políticas Educacionais e Práticas Inclusivas na Formação de Profissionais da 

Educação em Aparecida de Goiânia: Professores do Atendimento Educacional 

Especializado; Professores de Apoio Direto, Indireto; Professores de Braille; 

Intérpretes e Instrutores de Libras 

16/04 

- Educação Inclusiva: Aspectos e Orientações Legais 

- Função e Atribuição do Professor de AEE 

- Apresentação e Estudo das Fichas de Acompanhamento dos Alunos com NEE 

- Didática no AEE 

30/04 
- Condutas Atípicas - TDAH 

- Elaboração de Planos de AEE 

14/05 
- TGD - Transtorno Global do Desenvolvimento 

- Elaboração de Planos de AEE 

11/06 
- Deficiência Intelectual 

- Elaboração de Planos de AEE 

18/08 
- Deficiência Motora / Tecnologia Assistiva 

- Elaboração de Planos de AEE 

A data não foi 

informada 
PALESTRA

60
 

17/09 
- Dificuldades de Aprendizagem 

- Elaboração de Planos de AEE 

15/10 
- Deficiência Auditiva e Visual 

- Elaboração de Planos de AEE 

12/11 - Trocas de Experiências 

12/12 
- Formatura em Educação Inclusiva  

 

Fonte: CME nº 002/2015 (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2015e). 

   

  Em 2015, foram oferecidos 10 encontros formativos, totalizando 60 horas de carga 

horária
61

. A decomposição do quadro de deficiência em cada um dos encontros formativos, 

bem como a elaboração de planos de AEE que atendam às respectivas limitações, aponta para 

a mesma perspectiva pragmática de ensino adotada pela “Pedagogia do professor reflexivo” e 

pela “Pedagogia das competências”. Estas, fundamentadas em ideias escolanovistas e pelo 

                                                           
60

 Durante a elaboração do cronograma, a CIE deixa em aberto algumas temáticas para serem preenchidas de 

acordo com a possibilidade de palestrantes convidados.  
61

 Observa-se que não há uma concordância específica entre números de encontros e a carga horária atribuída 

entre os cursos. Sobre essa especificidade, a CIE esclarece que esta estruturação apresenta variações de acordo 

com o calendário geral da SME, possibilidades de palestrantes e/ou demanda apresentada pela rede de ensino. 
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espírito pragmático, direcionam o trabalho pedagógico e a formação dos professores ao que 

seria útil à resolução de problemas. Em relação à primeira, a justificativa para que os 

encontros de formações sejam sequenciados pela elaboração de uma atividade que leve o 

professor a “exercitar” os conhecimentos adquiridos segue essa diretriz porque se entende que 

 

[...] o conhecimento decisivo para as decisões que o professor toma em sua atividade 

profissional não é aquele proveniente dos livros e das teorias, mas o conhecimento 

tácito que se forma na ação, no pensamento que acompanha a ação e no pensamento 

sobre o pensamento que acompanha a ação. Deste modo, aprender a pensar e a 

tomar decisões acertadas diante de situações práticas problemáticas e 

imprevisíveis seria um dos maiores senão o maior objetivo da formação de 

professores (DUARTE, 2010, p. 42; grifo nosso). 

  

  Esta compreensão é reforçada pela SME por meio das orientações que o documento 

curricular apresenta às unidades escolares, conforme destacamos:  

 

E onde entra o papel do educador em todo este processo? [...] Tal questão envolve 

professores que tenham a capacidade de refletir e modificar sua prática educativa. 

“A nossa prática deve levar ao ato de pensá-la, e pensá-la deve levar a uma prática 

renovada” (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2007c, p. 4). 

 

 

   Em relação à segunda, entendemos que a afinidade se dá pelo fato de que nesta 

pedagogia as competências identificam-se com os objetivos operacionais. E “O que há de 

específico nela é a tentativa de decomposição do aprender a aprender em uma listagem de 

habilidades e competências cuja formação deve ser objeto da avaliação, em lugar da avaliação 

da aprendizagem de conteúdos” (DUARTE, 2010, p. 42). 

  Tais pressupostos são absorvidos pelos profissionais de forma que eles próprios se 

sintam responsáveis pelos problemas evidenciados na educação, assumindo, portanto, um 

papel de protagonista no processo, conforme podemos evidenciar na proposta político- 

pedagógica elaborada pelos profissionais da “Escola Araguaia”: 

 

O [...] 
62

 entende que todos os profissionais de sua instituição são Educadores, por 

ser esta a melhor forma de desempenhar sua missão. Para ser educador do [...] o 

profissional deve ser alguém que: Tenha consciência do seu papel de educador, 

transformador de uma geração; Busque na Educação caminhos de autorrealização e 

crescimento pessoal; Tenha capacidade de interferir positivamente em situações de 

conflitos do cotidiano; Seja crítico e argumentativo, mas também flexível; Seja 

dinâmico, criativo, autônomo, ativo e pró-ativo; Sinta-se e aja como autor da 

proposta pedagógica do [...]; Trabalhe com emoção e prazer (APARECIDA DE 

GOIÂNIA, 2015g, p. 16). 
 

                                                           
62

 Refere-se à unidade de ensino. 
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  Além do que já foi exposto sobre a política de formação nesta rede de ensino, 

percebe-se também, por meio das temáticas apresentadas, que a Coordenadoria de Inclusão 

Escolar evidencia uma preocupação em atender aos aspectos políticos e pedagógicos do 

programa, contemplando orientações técnicas e operacionais do serviço (orientações 

normativas de implantação do programa; função e atribuição do profissional; política de 

educação municipal) e orientações do âmbito pedagógico (fundamentos teóricos das 

deficiências e NEE apresentadas na rede, elaboração do plano de atendimento, orientações 

pedagógicas e troca de experiências entre os profissionais). Entretanto, embora haja uma 

pequena alteração nas temáticas abordadas, constatamos, durante nossas entrevistas, que a 

intensificação das discussões em cada âmbito não é fortalecida no ano seguinte devido às 

constantes admissões e/ou mudança no quadro de profissionais.  

  Essa forma de operacionalização bonifica a atuação da rede no sentido de 

proporcionar os conhecimentos gerais para todos os profissionais que iniciam a atuação no 

serviço especializado. Entretanto, não atende às especificidades que permeiam a oferta desse 

serviço, dependendo da faixa etária trabalhada e/ou das expectativas dos professores que já 

estão exercendo a função há mais tempo. 

  Diante desse quadro, inferimos que, devido à ausência de diretrizes políticas de 

formação inicial específica para a Educação Especial, os sistemas de ensino, visando preparar 

mãos de obra que atendem à demanda do atendimento oferecido, estão assumindo a 

responsabilidade de promover encontros formativos visando ao desenvolvimento de 

competências e habilidades básicas para a atuação do profissional, mas com um objetivo 

pragmatista e operacional. 

   

 

2.1.2.3 Âmbito pedagógico  

   

Da identificação e encaminhamento para o serviço da educação especial 

 

  Como informamos anteriormente, o município autoriza o atendimento de alunos com 

deficiência e com dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, vinculadas ou não a uma 

causa orgânica específica no Atendimento Educacional Especializado. Nesse sentido, a 

política de identificação dos educandos para o encaminhamento ao AEE é realizada mediante 

dois processos. Primeiramente, são encaminhados os alunos cuja deficiência e/ou transtornos 
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no desenvolvimento já foram constatados por meio de relatórios médicos ou que o histórico 

escolar aponte a existência de acompanhamento pedagógico especializado em alguma 

instituição de educação especial; e, posteriormente, encaminham-se os alunos com 

dificuldades no processo de ensino-aprendizagem de acordo com a disponibilidade de vaga, 

desde que se atenda à orientação de não ultrapassar o quantitativo máximo de dez alunos por 

grupo de atendimento
63

. 

  Aos educandos que não são considerados público-alvo do AEE, a Coordenadoria de 

Inclusão Escolar segue as orientações da Resolução CME nº 005/2007, documento que 

estabelece as diretrizes para o ensino fundamental no sistema municipal, no qual a tomada de 

decisões envolve a participação dos profissionais da escola, do setor responsável pela 

educação especial na SME e da comunidade em geral, conforme delineia o Art. 19, em seu 

parágrafo único: 

 

Art. 19 Para a identificação das necessidades educacionais especiais dos alunos e a 

tomada de decisões quanto ao atendimento necessário, a escola deve realizar, com 

assessoramento técnico, avaliação do aluno no processo de ensino e aprendizagem, 

contando, para tal, com: 

I – a experiência do seu corpo docente, seu diretor, coordenadores, orientadores e 

supervisores educacionais; 

II – o setor responsável pela educação especial do respectivo sistema; 

III – a colaboração da família e a cooperação dos serviços de Saúde, Assistência 

Social, Trabalho, Justiça e Esporte, bem como do Ministério Público, quando 

necessário (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2007a). 

 

 Logo, o levantamento inicial é realizado na unidade escolar durante o início do ano 

letivo e/ou após a matrícula do aluno. Para auxiliar no processo, a CIE disponibiliza ao 

professor de AEE um conjunto de fichas que deve ser observado e preenchido pelos 

professores regentes, coordenadores, pais e/ou responsáveis com o intuito de propiciar à 

instituição melhores condições de identificar os limites e possibilidades do educando. 

 Assim, inicialmente, o professor regente, ao constatar no educando dificuldades 

acentuadas no domínio das aprendizagens curriculares, baseado em informações 

disponibilizadas em relatórios médicos, informações advindas do contexto familiar e/ou 

identificadas no acompanhamento diário, em relação aos demais alunos, preenche uma ficha 

denominada “Relato de Caso”, na qual apresenta os fatores que julga ser necessários o aluno 

                                                           
63

 O quantitativo de dez alunos para o atendimento refere-se aos casos de “dificuldades no processo de ensino-

aprendizagem”. Foi verificado que, dependendo da complexidade dos casos de alunos com deficiência, os 

professores têm a autorização para fazerem o atendimento de forma individualizada. 
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passar por uma avaliação do setor responsável e encaminha ao professor do AEE. Em parceria 

com o coordenador pedagógico, o professor da SRM marca uma entrevista com os pais e/ou 

responsáveis com o objetivo de confirmar ou descartar hipóteses. Caso seja identificada a 

necessidade do atendimento e havendo o consentimento da família e/ou responsável, é 

preenchida uma ficha identificada por “Ficha de Pré-Inscrição para o AEE”. 

 Dessa forma, em casos de dificuldades acentuadas no domínio das aprendizagens 

curriculares, a própria equipe escolar, mediante o consentimento da família, tem a autonomia 

de encaminhar o aluno ao atendimento especializado no contraturno e realizar as providências 

necessárias em relação à matrícula e elaboração de estratégias pedagógicas. Em relação à 

identificação de casos mais complexos, que perpassam os problemas de aprendizagem e que 

não disponibilizam de uma avaliação do setor da saúde, a equipe escolar encaminha à SME 

um ofício de solicitação de avaliação.  

 Essa segunda parte da identificação pode ser realizada na própria unidade escolar, por 

meio de uma avaliação dos técnicos da equipe multifuncional e/ou mediante o 

encaminhamento dos alunos para uma instituição especializada que mantém parceria com a 

rede municipal de educação, objetivando um diagnóstico mais preciso. Todavia, dependendo 

da especificidade do caso, a família é orientada sobre os procedimentos a serem utilizados 

para o atendimento no sistema público de saúde. O período de avaliação depende da 

particularidade de cada quadro apresentado. 

 

Da organização da prática pedagógica do AEE na sala de recurso multifuncional 

 

  Para auxiliar e direcionar a organização da prática pedagógica no AEE, a 

Coordenadoria de Inclusão Escolar apresenta, durante os cursos de formação, a função e 

atribuição dos profissionais, orientações para elaboração e construções do plano de AEE e 

oficinas pedagógicas voltadas para a didática do professor. E, para estruturar o trabalho 

realizado na SRM, a CIE disponibiliza ao professor um conjunto de fichas que atendem aos 

objetivos operacionais do programa. 

Essas fichas dão sequência aos documentos preenchidos durante o processo de 

identificação. Assim, em observância aos dados apresentados pelo professor regente na ficha 

“Relato de Caso”, o professor de AEE elabora, bimestral e individualmente, um “Plano de 

AEE”. 
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Ao analisarmos as orientações postas nesse material, constatamos que elas não 

apresentam uma proposta pedagógica definida que oriente a unidade escolar sobre os 

objetivos e os procedimentos a serem observados. A ênfase está em possibilitar um roteiro 

para os processos, atribuindo, assim, às unidades escolares a responsabilidade por tais 

projetos. Os dados que compõem este roteiro estão organizados com a seguinte dinâmica: 1) 

Objetivos Específicos; 2) Conteúdos; 3) Metodologia; 4) Recursos; 5) Processo Avaliativo; e 

6) Parceiros e Colaboradores. 

 Em relação à estrutura do atendimento, a CIE faz orientações gerais para que as 

atividades sejam no contraturno e com duas horas de atendimento, podendo ocorrer de duas 

ou três vezes por semana, dependendo das especificações de cada caso. Para o atendimento na 

educação infantil, o serviço é realizado duas vezes por semana com uma hora de atendimento. 

A programação das atividades realizadas, bem como a aplicabilidade dos recursos necessários 

a cada grupo, fica sob a organização dos professores de AEE, podendo elaborar de acordo 

com a realidade de cada instituição.  

  Nas unidades escolares que acompanhamos, foi possível verificar duas formas 

diferentes de estruturação. Na instituição de educação infantil, como o atendimento escolar é 

realizado no período integral, o serviço especializado na SRM ocorre somente no período 

matutino. Logo, visando facilitar a rotina da unidade, a forma de organização do AEE previa 

o atendimento dos alunos de acordo com os agrupamentos, independente das especificidades 

de cada caso, tendo em vista promover melhores ajustamentos das atividades realizadas pelo 

professor regente em sala. 

  Na instituição que atende ao ensino fundamental, como o atendimento é no 

contraturno, as atividades são organizadas de acordo com as necessidades educacionais de 

cada educando. A professora de AEE procura formar grupos com características diferentes 

para que o atendimento não fique muito sobrecarregado e de forma que uns possam ajudar os 

outros.  

  Em relação aos conteúdos curriculares trabalhados na SRM, constatamos que a CIE 

faz a orientação para que os professores trabalhem no AEE atividades que visem à 

complementação das habilidades comprometidas no educando, inclusive o âmbito acadêmico. 

Entretanto, em se tratando do atendimento especializado no segundo segmento (6º ao 9º) do 

ensino fundamental, constatamos dois fatores que dificultam os alunos terem acesso aos 

conteúdos curriculares nas SRM. O primeiro deles diz respeito à dificuldade da professora em 

atuar tendo como referência os conteúdos escolares devido à falta de elaboração teórica ou 
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conceitual para preparar um suporte pedagógico aos alunos; e o segundo fator está 

relacionado à pouca solicitação dos professores regentes para que se trabalhem conteúdos 

acadêmicos no AEE.  

 Essa ausência de ênfase no ato de transmissão dos conteúdos está subsidiada pelos 

pressupostos teóricos que fundamentam o currículo na atualidade, representado pelo 

multiculturalismo e por teorias de base neoescolanovista e neoconstrutivista. Em seu cerne, 

essas teorias expressam uma desvalorização do ato de transmissão dos conteúdos escolares 

pelos professores em detrimento dos valores de solidariedade, respeito às diferenças, amor ao 

próximo, conforme podemos evidenciar nas orientações apontadas no PPP da “Escola 

Araguaia”: 

Proporcionar ao educando desenvolvimento cognitivo, emocional, afetivo, físico e 

social, ajudando a construir, além da aprendizagem, valores baseados nos ideais de 

solidariedade humana, respeito e amor ao próximo, garantindo-lhes assim a 

oportunidade do real exercício da cidadania e preparando-os para o futuro sucesso 

no âmbito educacional e profissional (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2015g, p. 14). 

 

 

  Em se tratando da articulação e interface entre os professores das salas de recursos 

multifuncionais e os demais professores das classes comuns, verificou-se que a SME ressalta, 

nas funções e atribuições dos professores do quadro de apoio pedagógico especializado, a 

necessidade de atuarem em parceria com os professores regentes, articulando ações e 

considerando a convivência entre os pares, conforme consta nas diretrizes gerais de 

organização e funcionamento da rede:  

 

- Promover grupos de estudos com a comunidade escolar, enfocando a 

conscientização no que tange a diversidade conforme o paradigma da inclusão;  

- Participar do Planejamento Pedagógico, a fim de apresentar ações significativas 

para o aprendizado do aluno com Necessidades Educacionais Especiais – NEE 

(APARECIDA DE GOIÂNIA, 2015a, p. 66). 

 

 

 Todavia, como não é estipulado um momento certo para essas atividades, verificou-se 

que os momentos para troca de experiência entre os professores do AEE com os professores 

regentes se concretizam mais nos corredores, no horário de recreio e/ou no momento do 

trabalho coletivo realizado uma vez por semana com duas horas de duração. 

  Em relação a esses momentos, na sexta-feira as professoras participantes informaram 

que nem sempre é possível discutirem sobre os casos específicos dos alunos, pois a 

programação desses encontros prevê discussões que envolvem toda a rotina da unidade, o que 

acaba limitando o tempo para o diálogo. Essa dinâmica de entrosamento entre os professores 
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se restringe mais ainda no caso dos profissionais que atuam no AEE em um único turno. 

Devido o atendimento ser no período inverso ao do professor regente, as possibilidades de 

troca de informações são ainda mais limitadas, concretizando-se apenas por meio de relatórios 

descritivos que são direcionados para a pasta individual do aluno. 

  Sobre as condições de trabalho para a atuação na SRM, constatamos, por meio dos 

relatos obtidos nas entrevistas com as professoras que atuam no AEE, que a rede de ensino 

prioriza a contratação de profissionais que apresentam disponibilidade para exercer a função 

com uma carga horária de 40 horas semanal, permitindo, assim, a atuação nos dois turnos. 

Esse direcionamento da rede possibilita minimizar as dificuldades de entrosamento entre 

professores que atuam em turnos contrários. Embora em documentos oficiais da rede de 

ensino não se apresentem orientações específicas sobre a carga horária e remuneração para os 

profissionais que atuam no AEE, as professoras informaram que a modulação na SRM prevê 

uma gratificação de 15% acima do salário correspondente às 40 horas semanais e três 

períodos de folga. 

 Essa gratificação e os períodos de folga seriam um atrativo para os profissionais que 

atuam nesta função, uma vez que ser modulado em um turno e fazer substituição de carga 

horária
64

 no outro teria vantagens financeiras maiores. Essa política interna, embora esteja 

alinhada com objetivos de economia aos cofres municipais, uma vez que manter profissionais 

com carga horária de 30 horas em cada turno de atendimento do AEE teria um dispêndio 

financeiro maior, contribui, segundo relato das professoras, com as condições de tempo para a 

elaboração dos planos de atendimento e com o entrosamento e trocas de informações com 

outros profissionais. 

   

2.1.2.4  Âmbito administrativo 

   

Do setor responsável pela educação especial 

 

 Como informamos anteriormente, o serviço da educação especial em Aparecida de 

Goiânia/GO é sistematizado pela Coordenadoria de Inclusão Escolar (CIE). O nome desse 

departamento sofreu alterações de acordo com mudanças na gestão da SME e reestruturação 

                                                           
64

 A substituição de carga horária ocorre quando, em função de déficits de profissionais para a demanda 

proposta, a rede de ensino autoriza os profissionais concursados a fazerem “dobra de carga horária” até que o 

quadro de profissionais seja regularizado por meio de processos seletivos ou concurso público. 
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do trabalho desenvolvido, iniciando em 2004, com a nomenclatura de NAI (Núcleo de Apoio 

à Inclusão). Em 2010, as ações do departamento passaram a ser subordinadas à 

“Coordenadoria Pedagógica
65

”, sendo identificada pela sigla SIE (Subcoordenadoria de 

Inclusão Escolar). Em 2013, devido à reestruturação interna da SME e pela extensão e 

especificações das ações realizadas, o departamento de inclusão tornou-se uma coordenadoria 

(Coordenadoria de Inclusão Escolar – CIE), não tendo suas ações subordinadas à 

Coordenação Pedagógica, mas, sim, interligadas.  

A função e a atribuição desta equipe estão sistematizadas na Diretriz Geral de 

Organização e Funcionamento da Rede Municipal de Aparecida de Goiânia, conforme 

dispostas no cap. VI, item 6.6 do documento:  

 
A subcoordenadoria de Inclusão Escolar é constituída por uma equipe 

multiprofissional composta por: pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, 

fonoaudiólogos e pedagogos especialistas em psicopedagogia. A equipe é 

responsável pela supervisão de professores de apoio direto e indireto, intérpretes de 

LIBRAS, instrutores de LIBRAS e Braille, e professores de Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), além de capacitar os professores regentes, fazer 

grupos de estudo nas escolas e orientar os familiares com vulnerabilidade social 

(APARECIDA DE GOIÂNIA, 2011c, p. 37). 

 

 Atualmente, a estrutura organizacional da CIE está constituída pelo seguinte quadro 

de profissionais. 

 

Quadro 10 – Estrutura organizacional do setor responsável pela Educação Especial em 

Aparecida de Goiânia – GO, em 2015 

 

 
 

Fonte: Aparecida de Goiânia (2015f). 
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 Atual Coordenadoria de Ensino e Aprendizagem. 



130 

 

 Os dados apresentados nos revelam uma importante e preocupante manifestação das 

implicações que os princípios economicistas e produtivistas, dos quais estão assentadas as 

bases administrativo-pedagógicas da política educacional, podem desencadear na forma de 

operacionalização desse serviço nos sistemas de ensino. Ao normatizar a necessidade de as 

redes de ensino fazerem constituir um setor responsável pelo acompanhamento e viabilização 

de ações que organizam o atendimento da Educação Especial (BRASIL, 2001a; 2001b; 2009; 

2010a), não há especificações sobre quais seriam as diversas áreas de atuação que deveriam 

compor o quadro multifuncional e nem determinações sobre carga horária em relação à 

demanda do atendimento. Com isso, atribui-se aos estados, municípios ou órgãos equivalentes 

a autonomia para normatizar o atendimento de acordo com a política local. 

 No caso específico deste município, embora o documento orientador informe a 

observância de esse setor ter profissionais atuando em diferentes áreas, observa-se que, 

efetivamente, não há atuação de todos os profissionais apontados e o reduzido número de 

servidores compondo a equipe possibilita questionamentos em relação às condições objetivas 

para realização do serviço. Considerando a amplitude e diversidade do atendimento realizado, 

temos um indicativo que nos permite inferir que, na ausência de profissionais habilitados em 

áreas específicas, os atuais servidores dispõem-se de comportamentos flexíveis para se 

ajustarem e atenderem às demandas cotidianas. Tal probabilidade está assentada em teorias de 

bases neoprodutivistas e neotecnicistas, nas quais a eficácia dos serviços prestados e a busca 

pela qualidade implicam uma adesão e empenho pessoal dos servidores em relação aos 

objetivos a serem atingidos pela empresa (SAVIANI, 2013a) e/ou, neste caso, pela rede de 

ensino. 

 Dentre as funções da então Coordenadoria de Inclusão Escolar, o documento 

orientador da SME (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2011c) destaca as seguintes funções e 

atribuições: 

 Levantamento de dados dos alunos a serem atendidos por meio de visitas para a 

verificação de demandas nas escolas; 

 Orientação sobre as fichas de Levantamento e Acompanhamento mensal de alunos 

com NEEs. As fichas objetivam resgatar dados que abranjam a comunicação, o 

autocuidado, as habilidades sociais, a autonomia e as funcionalidades acadêmicas 

desses alunos. Elas buscam compreender, também, os objetivos específicos, os 

conteúdos, as metodologias de ensino e avaliação dos professores envolvidos para 

poder atuar junto a eles na superação de dificuldades e promoção de avanços; 

 Sensibilização sobre inclusão, diretamente na escola com o corpo docente; 

 Promoção de grupos de estudos com temáticas relacionadas à inclusão com os 

profissionais da escola visando ao aprimoramento de suas funções; 

 Lotação de professores de recursos, professores de apoio, intérpretes e instrutores 

de LIBRAS; 
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 Capacitação Mensal desses profissionais com temáticas pertinentes à deficiência 

em que o mesmo atua, através de palestras, estudos dirigidos, elaboração de Plano 

Individualizado e relatório mensal. 

 

 Conforme apresentamos no âmbito político, além dessas funções e atribuições 

apresentadas acima, o Plano de Ação da Coordenadoria de Inclusão Escolar descreve como 

sendo atividades desenvolvidas pela equipe o gerenciamento das novas metas que serão 

planejadas no PAR/2015
66

 e o acompanhamento da prestação de contas da verba destinada à 

acessibilidade. 

 Embora a Secretaria de Educação tenha setores responsáveis pela modulação, 

formação e acompanhamento dos programas do Governo Federal identificados, 

respectivamente, pelos nomes de “Coordenadoria de Recursos Humanos”, “Coordenadoria de 

Formação, Tecnologia e Material Didático” e “Coordenadoria de Programas e Projetos”, 

percebe-se uma centralidade das ações relacionadas à educação especial para a Coordenadoria 

de Inclusão Escolar.   

É oportuno observar que a CIE não assume com exclusividade o acompanhamento 

destas ações, inclusive no que se refere à modulação dos profissionais. Tais atividades são 

realizadas dentro de uma perspectiva integrada e articulada com os demais departamentos. 

Todavia, inferimos que, dada a complexidade do atendimento realizado pela Educação 

Especial, o envolvimento dos profissionais do setor responsável pela viabilização da educação 

inclusiva, em atividades administrativas, distancia a equipe multifuncional das condições para 

viabilizar um acompanhamento pedagógico com maior qualidade.  

 Constatamos, por meio dos dados obtidos na entrevista com a coordenadora da CIE, 

que esta é uma alternativa que a equipe de inclusão encontrou para ter melhor 

acompanhamento do processo. Embora seja reconhecida a importância desta coordenadoria 

exercer uma maior centralidade nas ações de viabilização para a educação inclusiva, tal 

atuação deve, inclusive, reconhecer as especificidades de intervenção de cada campo e as 

habilidades e formação profissional para a realização de tais atividades. Ressaltamos a 

                                                           
66

 A partir da adesão ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação (Programa estratégico do PDE, 

instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007), os estados e municípios elaboraram seus respectivos 

Planos de Ações Articuladas (PAR). Para tanto, realizam um diagnóstico minucioso da realidade educacional 

local e, a partir desse diagnóstico, desenvolvem um conjunto coerente de ações que resulta no PAR. O 

instrumento para o diagnóstico da situação educacional local está estruturado em quatro grandes dimensões: 1) 

Gestão Educacional; 2) Formação de Professores e dos Profissionais de Serviço e Apoio Escolar; 3) Práticas 

Pedagógicas e Avaliação; e 4) Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/par>. Acesso em: 15 out. 2015. 

  

http://portal.mec.gov.br/par
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necessidade de a Educação Especial se constituir como uma modalidade de ensino que 

perpassa todas as outras, devendo, portanto, ter suas ações implicadas em todos os segmentos 

da SME.  

 

Da acessibilidade  

 

 Para atender aos desafios do campo pedagógico, é preconizado, pela política inclusiva, 

que os gestores educacionais e escolares tenham observância em questões relativas à 

acessibilidade do aluno com deficiência no espaço escolar. 

  Em relação à acessibilidade arquitetônica, verificou-se, por meio da estrutura de 

acompanhamento da CIE, que, embora nem todas as unidades escolares estejam totalmente 

com instalações, equipamentos e mobiliários adaptados, o município encontra-se em processo 

de ajustamento, de forma que todas as reformas e ampliações estão atendendo aos princípios 

da acessibilidade. 

 Não obstante, em relação ao transporte acessível, foi constatado que o município 

realiza apenas o itinerário que visa atender aos alunos que moram na zona rural, com ou sem 

deficiência, não contemplando, especificamente, o público-alvo da educação especial. De 

acordo com a LDB nº 9394/1996, art. 11, inciso VI, é de responsabilidade dos municípios a 

garantia do transporte escolar. Tal fato reflete no atendimento do AEE devido à dificuldade 

que alguns pais alegam ter para levar e buscar o educando duas vezes ao dia na unidade 

escolar. Diante disso, constatamos, por meio das entrevistas, que a alternativa encontrada por 

algumas escolas para garantir o atendimento é autorizar a retirada do aluno da sala de aula 

comum para a SRM, no horário da escolarização.  

 Outros fatores que contribuem para as escolas adotarem essa alternativa estão 

relacionados, primeiramente, ao número excessivo de serviços especializados que algumas 

crianças frequentam no horário contrário ao da escola e, em segundo lugar, com a não 

credibilidade dos pais em relação à contribuição desse serviço para o desenvolvimento dos 

seus filhos. Tal descrédito não está associado à atuação do professor e sim à falta de confiança 

dos pais em relação ao potencial dos próprios filhos, o que implica à CIE e à unidade escolar 

um trabalho paralelo de conscientização e esclarecimento aos pais, realizado por meio de 

visitas domiciliares e palestras nas unidades de ensino. 

 Em relação à acessibilidade curricular para os alunos que apresentam condições de 

comunicação e sinalização diferenciada, verificamos que a SME de Aparecida de Goiânia 
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possui, em seu quadro de profissionais, professores de Braile, intérpretes de Libras e 

instrutores de Libras. Entretanto, não apresenta uma política municipal de atendimento no 

AEE para os alunos com surdez e /ou com cegueira. Devido à dificuldade de encontrar 

profissionais capacitados nessa área de atuação e/ou devido a ausência de um espaço próprio 

para este atendimento, o município acaba priorizando o atendimento na classe comum, pois 

este é o período que os pais priorizam para levar seus filhos. Nesse sentido, o atendimento 

deixa de ser complementar ou suplementar ao ensino comum, passando a ter uma 

característica de substitutivo. 

 Na escola em que o professor do AEE é bilíngue, ele mesmo faz o atendimento no 

contraturno. Os demais casos identificados são encaminhados para receberem o atendimento 

especializado na rede estadual de ensino, oferecido pelos Núcleos de Atendimentos da 

Gerência de Ensino Especial de Goiânia-GO e/ou na Associação dos Surdos de Goiânia, para 

os casos de surdez. 

  

Da ampliação do compromisso político com a educação inclusiva 

 

 Procurando ampliar as condições de comunicação diferenciada aos alunos com surdez 

e observando a necessidade de as ações estarem articuladas com outros segmentos de forma a 

ampliar o compromisso com a educação inclusiva, a Secretaria Municipal de Educação, por 

meio da Coordenadoria de Inclusão Escolar, oferece, desde o ano de 2010, o curso de Libras 

“Mãos que Falam”. O curso é reconhecido pelo Conselho Municipal da Educação por meio da 

Resolução Normativa CME nº 010/2010 e tem como objetivo minimizar as barreiras de 

comunicação entre surdos e ouvintes e as inúmeras dificuldades na área da educação dos 

alunos surdos (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2010). 

 O curso tem duração de oito meses, com uma carga horária de 180 horas anual e os 

encontros ocorrem no contraturno de trabalho dos participantes que atuam em unidades 

escolares. São oferecidas 60 vagas por turno, preferencialmente para os professores regentes 

que tenham alunos surdos em sala de aula. Em seguida, as vagas são disponibilizadas para os 

coordenadores pedagógicos, diretores das escolas municipais, professores de apoio direto e 

indireto, profissionais administrativos das escolas, professores do Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), técnicos pedagógicos e administrativos da SME de Aparecida de 

Goiânia e, caso haja disponibilidade de vagas, aos profissionais da saúde de modo geral. 
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 Constatou-se, por meio do plano de ação da CIE, que anualmente a equipe organiza 

um momento de “Trocas de Experiências em Educação Inclusiva”. Nessa ocasião, além de 

apresentações culturais realizadas pelos educandos atendidos no município, exposição de 

trabalhos pedagógicos, jogos e palestras, são privilegiadas a articulação com segmentos da 

saúde, instituições de educação especial e a participação dos pais. 

 

Da organização das redes de apoio  

 

  A orientação para a garantia desse serviço envolve ações articuladas no âmbito da 

secretaria da educação, das escolas e de outros órgãos de forma intersetorial. Assim, o suporte 

ao aprendizado na rede municipal em Aparecida de Goiânia/GO ocorre por meio da rede de 

apoio formado pela equipe multiprofissional da CIE (assistente social, pedagogos, psicólogos, 

psicopedagogos), pelo quadro de profissionais que atua diretamente nas unidades escolares 

(professores de apoio, intérpretes, instrutores de Libras e Braile, professores do Atendimento 

Educacional Especializado) e por parcerias com duas instituições de forma intersetorial.  

  Atualmente, a rede de ensino não conta com núcleo municipal de atendimento ao 

aluno com deficiência ou transtorno no desenvolvimento, aos familiares ou aos profissionais 

da rede. Entretanto, para a avaliação e acompanhamento de crianças atendidas nas unidades 

escolares, existe, no município, uma parceria com a Associação dos Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE), unidade de Aparecida de Goiânia, e com o Ambulatório 

Multiprofissional de Aparecida de Goiânia (AMAG). 

 Em relação a APAE, dependendo das especificações de cada caso, a CIE solicita ao 

setor de triagem e acompanhamento, o atendimento de alguns alunos que ainda estão em 

processo de identificação ou que já possuem diagnósticos, mas que não estão inseridos em 

nenhum atendimento especializado. A família e o aluno são recebidos por uma assistente 

social que agenda uma avaliação com a equipe multifuncional da instituição (composta por 

psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudióloga, psicopedagoga e terapeuta ocupacional), que 

avaliam e decidem sobre as possibilidades do atendimento, uma vez que a prioridade é para os 

alunos que são matriculados na instituição.  

 A outra parceria presente no município, o AMAG, atualmente, faz atendimentos nas 

áreas de fisioterapia, terapia ocupacional, acupuntura, psicopedagogia, fisioterapia 

neurológica e ortopédica. Não obstante, o encaminhamento dos alunos para essa instituição só 
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é efetivado mediante um quadro clínico confirmado com o encaminhamento de um 

especialista e de forma mais facilitada para o atendimento psicopedagógico.  

 Estas prerrogativas para o atendimento, embora compreensível, dificulta todo o resto 

do processo e evidenciam a falta de articulação do sistema educacional com o sistema de 

saúde como um todo. A falta de política articulatória entre esses dois órgãos, em âmbito 

nacional, estadual e municipal, potencializa a dificuldade que os pais encontram em 

conseguirem consulta com médicos especialistas no sistema público de saúde e minimiza as 

condições de parcerias estabelecidas pelas redes de ensino. Isso dificulta que os alunos, 

mesmo que regularmente matriculado na rede regular de ensino, sejam atendidos pelas 

instituições que, em regime de parceria com a secretaria da educação, só atendem mediante o 

encaminhamento médico. 

  Para dar sustentação ao atendimento do educando com deficiência auditiva, visual e 

altas habilidades/superdotação, bem como suporte aos seus familiares e professores, o 

município de Aparecida de Goiânia solicita o atendimento desses alunos pelos Núcleos de 

Atendimento da Gerência de Ensino Especial do Estado de Goiás, que, por meio do Programa 

Estadual para a Diversidade numa Perspectiva Inclusiva (Peedi), coordena o Centro de Apoio 

Pedagógico para o Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual (CAP), o Centro de 

Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS) e 

o Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação (NAAH/S). 

  Outra instituição que colabora para a complementação do processo de ensino-

aprendizagem no munícipio é a Associação dos Surdos de Goiânia (ASG). A instituição 

atende à comunidade aparecidense por meio de ofertas de cursos de Libras para alunos, 

familiares e professores regentes, além do acompanhamento pedagógico, psicológico e 

fonoaudiológico. 

 Passaremos, no item a seguir, a exemplo da exposição que fizemos sobre a forma de 

organização e estruturação do Atendimento Educacional Especializado realizado em 

Aparecida de Goiânia/GO, a apresentar como estão sendo articuladas as premissas legais da 

política inclusiva para a oferta e estruturação desse serviço na rede municipal de ensino de 

Cascavel/PR, nas dimensões administrativo-pedagógicas. 
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2.2 CASCAVEL/PR: PROCESSOS DE ADEQUAÇÃO DA POLÍTICA LOCAL PARA A 

OFERTA DO AEE 

  

 O município de Cascavel está localizado no Oeste do estado do Paraná. 

Denominado “Capital do Oeste”, é um dos polos econômicos do estado, polarizando uma 

região com 312.778 habitantes (IBGE, 2015). É considerado o quinto município mais 

populoso, estando situado a 491 quilômetros de Curitiba, capital administrativa estadual. 

 Pela sua localização e por determinações históricas
67

, o município prosperou no 

comércio e na prestação de serviços, com destaque para o setor atacadista, de saúde e de 

ensino superior (CASCAVEL, 2004a). 

 A rede pública municipal de Cascavel, através da Secretaria Municipal de Educação 

(SEMED), mantém um Centro Educacional de Jovens e Adultos, 51 Centros de Educação 

Infantil (CEI) e 60 escolas que atendem a alunos de Educação Infantil e de 1º a 5º ano do 

Ensino Fundamental. Dessas unidades, 17 escolas oferecem educação em tempo integral e 11 

proporcionam a educação para jovens e adultos. Todas as instituições atendem a uma 

população de 28.008 alunos (CASCAVEL, 2015a).  

 O atendimento da educação especial perpassa todos os níveis de ensino, 

disponibilizando o serviço aos alunos com deficiência em programas especializados de acordo 

com a especificidade de cada caso. Procurando formalizar as orientações da atual política 

inclusiva, a rede pública municipal de ensino oferece o Atendimento Educacional 

Especializado em 55 Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), distribuídas em 33 unidades 

escolares, no Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos, no Centro de Apoio 

Pedagógico às Pessoas Cegas ou com Visão Reduzida (CAP) e no Centro de Capacitação de 

Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS)
68

 para um total de 

479 alunos (CASCAVEL, 2015a). 

                                                           
67

 É possível conhecer um pouco da influência das determinações históricas deste município no contexto 

educacional na Lei nº 3.886/2004. Esse documento dispõe sobre o Plano Municipal de Educação de Cascavel 

para o período 2004-2014 e, em sua estrutura, apresenta os aspectos históricos, geográficos, culturais, 

populacionais e socioeconômicos do município, apontando seu delineamento com os aspectos educacionais. 
68

 Os centros de atendimento especializado CAP e CAS têm como objetivo desenvolver ações que visam suprir 

as necessidades educacionais de alunos que apresentam condições de comunicação e sinalização diferenciada, 

complementando a rede de apoio que o município disponibiliza para o suporte no atendimento especializado. 

Maiores informações sobre a finalidade e atuação de cada um desses centros, bem como o serviço desenvolvido, 

serão melhor especificadas durante a discussão do âmbito administrativo, quando for discutida a “organização 

das redes de apoio”. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Curitiba
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 Para programar, coordenar e executar a política educacional visando sistematizar as 

ações administrativo-pedagógicas necessárias à estruturação e oferta do Atendimento 

Educacional Especializado, conforme o previsto nas orientações da política inclusiva 

(BRASIL, 2008, 2009, 2010a, 2010b, 2011), a Secretaria Municipal de Educação de 

Cascavel/PR compõe-se de três eixos centrais. Subordinada ao gabinete do Secretário 

Municipal da Educação, a SEMED conta com o Departamento Financeiro (DPFIN), que 

planeja, executa e controla o orçamento por meio do Setor de Divisão de Controles 

Financeiros (DVCF); com o Departamento de Educação (DPED), que realiza o trabalho de 

assessoramento pedagógico por meio dos setores de Divisão de Educação Infantil (DVEI), 

Divisão de Ensino Fundamental (DVEF), Divisão de Educação em Tempo Integral (DVETI) e 

Divisão de Educação Especial (DVEE) e, por fim, com o Departamento Administrativo 

(DPADM), que é composto pelo setor de Divisão Administrativa e Manutenção (DVAM) e 

pelo setor de Divisão de Documentação Escolar e Estatística (DPADM). Essa sistematização 

pode ser melhor compreendida com o auxílio do quadro a seguir:  

 

Quadro 11 - Estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Educação de Cascavel/PR, 

em 2015 

 

 
 

Fonte: Cascavel (2015a). 
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 De acordo com os documentos orientadores desta modalidade no município 

(CASCAVEL, 2004a, 2008), a implantação do Atendimento Educacional Especializado na 

rede pública municipal não se difere dos processos de evolução desse serviço orientado pelas 

diretrizes da política inclusiva. O documento orientador, “Currículo para rede pública 

municipal de ensino de Cascavel (CASCAVEL, 2008)”, infere que são poucos os documentos 

que registram a trajetória do atendimento especializado na rede de ensino. Assim, apresenta-

se como sendo a primeira produção existente, que trata sobre esse assunto, o Projeto para 

Classes Especiais das Escolas Municipais de Cascavel, elaborado pela Secretaria de 

Educação em 1978 e sustentado pelos princípios da Lei Educacional nº 5.692/71 (BRASIL, 

1971). De acordo com o documento orientador, esse projeto tinha como objetivo “dar 

condições a todas as crianças de estudarem, respeitando suas individualidades e capacidades 

de assimilação, aumentando, assim, a probabilidade de promoção através da manipulação de 

variáveis metodológicas” (CASCAVEL, 1978 apud CASCAVEL, 2008, p. 73). 

 Anterior a esse período, o documento curricular esclarece que 

 

Muitos dos alunos com deficiência frequentavam a rede regular, todavia não 

recebiam nenhum atendimento especializado. Nesta época, no município de 

Cascavel existia apenas uma escola especializada: Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais – APAE. No ano de 1975 foi fundada a Associação Cascavelense de 

Amigos de Surdos – ACAS, Centro de Reabilitação Tia Amélia (TAVELLA, 1999 

apud CASCAVEL, 2008, p. 73; grifo no documento) 
 

 A partir da década de 1980, foi iniciado o serviço de assessoramento às unidades 

escolares por meio de uma equipe de profissionais designada pela secretaria de educação. 

Essa equipe efetivava a avaliação dos educandos e, “[...] em conjunto com as equipes das 

escolas, realizava encaminhamentos dos alunos para os ‘devidos’ atendimentos [que poderiam 

ser em: escolas ou classes especiais]” (CASCAVEL, 2008, p. 73). Na década de 1990, 

visando ampliar o atendimento, foram elaborados novos projetos que instituíram a criação do 

Centro de Atendimento Especializado à Criança – CEACRI, órgão ligado diretamente à 

secretaria de educação, mas que contava com ações conjuntas com as secretarias da saúde e 

da ação social.  

 Esse espaço tinha como objetivo “[...] prestar apoio pedagógico à Rede [equipes das 

escolas, professores de classes especiais, salas de recursos, centros de atendimento 

especializados e alunos]” e “[...] atendimento especializado através da equipe Médica 

Multidisciplinar e Pedagógica” (CASCAVEL, 2008, p. 73). Entretanto, devido às proposições 

da educação especial, no ano de 2005, tanto o CEACRI quanto a SEMED entenderam ser 
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necessário reorganizar o atendimento realizado. O Centro de Atendimento Especializado à 

Criança continuou com o atendimento realizado nas áreas de saúde e da ação social e a 

Secretaria de Educação reorganizou o departamento pedagógico, incorporando, na 

coordenação pedagógica, a equipe de educação especial que atuava no CEACRI 

(CASCAVEL, 2008). 

 Atualmente, essa equipe está sob a coordenação do Departamento de Educação da 

SEMED, atuando no setor de Divisão de Educação Especial (DVEE)
69

, acompanhando e 

assessorando o quadro de profissionais que exerce as funções de apoio pedagógico 

especializado na sala comum e na sala de recurso multifuncional. Esses profissionais são 

identificados com a nomenclatura de PAP (Professores de Apoio Pedagógico) e Professores 

da Sala de Recursos Multifuncionais
70

. 

 Nessa direção, buscaremos, no tópico a seguir, discutir como o setor de Divisão de 

Educação Especial tem se organizado para atender aos processos de adequação e estruturação 

do AEE na rede de ensino de Cascavel/PR, tendo como direcionamento as orientações 

apresentadas pela legislação específica da área (BRASIL, 2008, 2009, 2010a, 2010b, 2011). 

 

 

2.2.1 Processo de adequação e estruturação do Atendimento Educacional Especializado 

pela Divisão de Educação Especial 

 

2.2.1.1 Âmbito político 

 

Da proposta político-pedagógica 

 

 A proposta político-pedagógica para a educação da rede pública municipal de ensino 

de Cascavel e, particularmente, para o atendimento na educação especial começou a 

apresentar os contornos que refletem sua atual sistematização a partir do ano de 2004, quando 

a equipe pedagógica da SEMED organizou estudos e discussões juntamente com diretores, 

                                                           
69

 Conforme a Portaria nº 17/2015, que normatiza a ocupação de cargos e funções na estrutura administrativa da 

SEMED, esta equipe é formada por pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, assistente social, fisioterapeuta, 

terapeuta educacional e enfermeira.  As atribuições e funções desses profissionais serão apresentadas, no âmbito 

administrativo deste capítulo, quando for discutido o “setor responsável pela educação especial”. 
70

 As atribuições e funções desses profissionais serão apresentados no âmbito técnico-científico quando forem 

discutidos os critérios e perfil dos profissionais que atuam no Atendimento Educacional Especializado. 
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coordenadores pedagógicos e professores de todas as escolas e Centros Municipais de 

Educação Infantil (CMEI), com o objetivo de iniciar a construção de uma proposta 

pedagógica para fundamentar seu currículo (CASCAVEL, 2008). 

 De acordo com Malanchen, Matos e Pagnoncelli (2012), partindo de uma sequência de 

trabalhos e estudos, no ano de 2008 foi editado o Currículo para Rede Municipal de Ensino 

de Cascavel (CASCAVEL, 2008), documento que explicita a concepção política e pedagógica 

da rede de ensino
71

. A fundamentação teórica desse documento é orientada pelo método 

Materialista Histórico-Dialético e aborda a concepção de desenvolvimento humano e de 

trabalho educativo fundamentado, respectivamente, na Psicologia Histórico-Cultural e na 

Pedagogia Histórico-Crítica. De acordo com o documento curricular: 

 

A opção pelo método materialista histórico-dialético se justifica por expressar o 

projeto de educação, sociedade e homem que queremos. Um projeto que 

compreende o desenvolvimento histórico dos homens a partir de um processo 

conflituoso, impulsionado pela luta de classes, num cenário amplamente marcado 

pela contradição entre o desenvolvimento das forças produtivas e as relações sociais 

de produção (CASCAVEL, 2008, p. 10). 

 

Partindo dos pressupostos defendidos por esta concepção teórica, o referido 

documento está estruturado em três tópicos, sendo que o segundo trata dos pressupostos 

teóricos para a educação de pessoas com deficiência, abordando os aspectos da história e da 

constituição da educação especial na rede de ensino e apresentando considerações sobre o 

desenvolvimento e aprendizagem de pessoas que, atualmente, constituem o público-alvo do 

AEE. Aborda os aspectos relacionados às formas de atendimento educacional especializado e 

as relações entre os processos de escolarização e desenvolvimento da pessoa com deficiência. 

 Embora a elaboração desse documento e sua edição tenham ocorrido, paralelamente, 

durante as novas proposições para a educação especial na perspectiva da educação inclusiva 

(BRASIL, 2008), a compreensão de educação, ser humano, sociedade e desenvolvimento 

humano, que delineia a proposta político-pedagógica desse currículo, permite atender às 

atuais prerrogativas legais apresentadas nas diretrizes do AEE. O documento esclarece que 

sua intencionalidade pedagógica vai além do que está posto historicamente ao público dessa 

modalidade de ensino, ressaltando que o bom ensino amplia as possibilidades de compreensão 

                                                           
71

  O referido documento é disponibilizado em três volumes: Volume I – Currículo para a Educação Infantil; 

Volume II – Currículo para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental e o Volume III – Currículo para a Educação 

de Jovens e Adultos – Fase I. A modalidade de Educação Especial, com as áreas específicas de atendimento, está 

inserida em todos os volumes. Nesta pesquisa, para efeito de verificação de páginas observadas nos casos de 

citações diretas , esclarecemos que nos orientamos pela edição apresentada no Volume II. 
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e intervenção na realidade, superando a concepção da deficiência do ponto de vista 

estritamente biológico, para uma concepção social, isto é, o ponto de partida para promover o 

desenvolvimento da pessoa com deficiência não está baseado nos aspectos quantitativos. 

Sendo assim, observa que não basta considerar as características biológicas 

definidoras da espécie humana, pois são analisadas e defendidas as possibilidades que as 

ferramentas de intervenção sistematizadas e apropriadas pelo ser humano promovem no 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores, entendidas por Vygotsky (1989) como 

o aprimoramento das funções psíquicas do homem correspondente às relações culturais 

internalizadas. Como o ser humano não se constitui individualmente, é preciso que este se 

aproprie do que a coletividade produz. Assim, de acordo com o documento, “É importante 

marcar que neste currículo busca-se a ênfase não somente à acessibilidade escolar, mas ao 

conhecimento” (CASCAVEL, 2008, p. 62). 

 Nesses termos, a proposta político-pedagógica defendida para a organização do 

trabalho educativo no AEE parte da compreensão de que “[...] o princípio de desenvolvimento 

cognitivo e da personalidade é o mesmo, seja para a criança com ou sem deficiência” 

(CASCAVEL, 2008, p. 77), orientando para que as ações do AEE sejam definidas conforme 

as especificidades que se propõem a atender e ressaltando a necessidade de o professor “[...] 

estar atento à busca de instrumentos e meios que permitam a apropriação do conhecimento 

científico” (CASCAVEL, 2008, p. 76). 

 A concepção de educação especial e de trabalho educativo, defendida no documento 

curricular, orienta as práticas administrativo-pedagógicas para a organização e execução das 

atividades realizadas no AEE, tanto no âmbito da SEMED quanto no que se refere às 

atividades desenvolvidas nas unidades de ensino. Em relação à primeira, evidenciou-se uma 

sistematização do trabalho realizado pela DVEE articulado com as ações de outros órgãos 

intersetoriais, como, por exemplo, da Saúde, da Assistência Social, do Trabalho, do Esporte e 

Lazer (CASCAVEL, 2004a). Isso nos permite inferir que, reafirmando o pensamento 

vygotskyano, a organização desse atendimento reconhece a necessidade de estar alicerçada 

em aspectos históricos e culturais, mantendo estratégias que se materializam nas mais diversas 

instâncias sociais. De acordo com orientações apresentadas pela rede de ensino, 

 

Esta concepção se dá por meio da defesa de que o desenvolvimento se orienta do 

plano social para o individual, da forma como o indivíduo se desenvolve está 

intimamente relacionada ao modo como vive, às relações sociais com as quais está 

envolvido (CASCAVEL, 2008, p.78). 
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 Em relação às implicações dessa orientação curricular no contexto escolar, 

percebemos, por meio das entrevistas realizadas com professores que atuam no AEE e por 

meio da análise dos projetos político-pedagógicos (PPP) das unidades escolares que 

participaram desta investigação, que tal direcionamento teórico, partindo da secretaria 

municipal da educação, proporciona um delineamento coerente entre as prerrogativas legais 

desse serviço com a forma de organização e estruturação das atividades realizadas nas SRM, 

conforme podemos constatar nas orientações para o atendimento especializado apresentadas 

no PPP da “Escola Iguaçu”: 

 

[...] Dessa forma, a educação que se propõe para os alunos que necessitam de 

atendimento educacional especializado deve fazer parte do processo geral de 

educação, assegurando a transmissão do saber sistematizado, para que estes possam 

se colocar de forma crítica diante da realidade (CASCAVEL, 2015g, s. p). 

 

 

As propostas pedagógicas permitem apresentar para toda a equipe escolar a atuação da 

educação especial no contexto regular de ensino, inferindo os objetivos dos serviços 

prestados, bem como a função do profissional que atua no atendimento especializado.  

  

Dos alunos atendidos no AEE 

 

 A política inclusiva orienta os sistemas de ensino a formularem uma proposta político-

pedagógica que assegure a matrícula para todos os alunos, promovendo os recursos 

necessários para atender a toda a diversidade e direcionando para o atendimento educacional 

especializado o público-alvo da educação especial (BRASIL, 2001a; 2008). Desse modo, na 

rede pública municipal de educação de Cascavel/PR, “[...] a identificação das necessidades 

educacionais especiais e os encaminhamentos realizados através da avaliação pedagógica e/ou 

psicoeducacional definem os atendimentos e os recursos específicos para cada caso”
72

 

(CASCAVEL, 2004a, p. 98). 

 Seguindo as orientações legais, os atendimentos dos alunos, públicos do AEE, são 

classificados em programas da Sala de Recursos Multifuncionais do Tipo I ou do Tipo II, de 

acordo com as especificidades de cada um. Fundamentada pela deliberação do Conselho 

Municipal de Educação – CME nº 003, de 17 de setembro de 2013, que estabelece as normas 

                                                           
72

 Os procedimentos realizados para a avaliação e identificação da demanda do público do AEE serão 

especificados no âmbito pedagógico, quando forem discutidos os critérios da identificação e encaminhamento 

para o serviço do atendimento educacional especializado em SRM. 
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complementares do sistema municipal de ensino em Cascavel/PR, Antunes (2015) esclarece 

que, no município, estes espaços estão organizados de acordo com os objetivos da política 

inclusiva em âmbito nacional e estão assim definidos: 

 

Sala de Recursos Multifuncionais na Educação Básica é um atendimento 

educacional especializado, de natureza pedagógica, que complementa e/ou 

suplementa a escolarização de alunos que apresentam Deficiência, Transtornos 

Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação, matriculados na 

Rede Pública Municipal de Ensino [...]. 

I - Sala de Recursos Multifuncionais - Tipo I, para oferta na Educação Básica, com 

Atendimento Educacional Especializado nas Áreas de Deficiência Intelectual, 

Sensorial, Deficiência Física Neuromotora, Transtornos Globais do 

Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação (CASCAVEL, 2013 apud 

ANTUNES, 2015, p. 67). 

  

 Em relação ao atendimento de alunos cegos ou com baixa visão realizado na SRM 

Tipo II, a autora esclarece que, na atualidade, o município de Cascavel conta com uma Sala de 

Recurso Multifuncional. Segundo ela, 

 

Esse programa constitui-se amparado pela Deliberação nº 003, de 17 de setembro de 

2013, que em seu inciso II determina “Sala de Recursos Multifuncionais – Tipo II –, 

para oferta na Educação Básica, com Atendimento Educacional Especializado para 

alunos cegos, de baixa visão ou outros acometimentos visuais” (CASCAVEL, 2013 

apud ANTUNES, 2015, p. 68).  

 

  

 As atividades de apoio especializado de natureza pedagógica e as de cuidar, isto é, 

atividades de vida diária (AVD), realizadas tanto na sala comum quanto na SRM Tipo I para 

alunos com comprometimentos na área intelectual, são organizadas e assessoradas pela equipe 

multifuncional da DVEE, enquanto que o acompanhamento e o direcionamento das atividades 

relacionadas ao atendimento de alunos com comprometimento na área da surdez e/ou da visão 

são realizados por equipes que atuam nos Centros de Atendimento Especializado CAS e CAP, 

porém, também sob o acompanhamento da Coordenadoria da Divisão de Educação Especial. 

 Esta divisão, na forma de organização dos setores para acompanhar e assessorar o 

trabalho realizado no AEE, de acordo com a complexidade de cada caso, nos permite inferir 

uma concepção de inclusão atenta às diferentes condições pedagógicas e metodológicas que 

perpassam o atendimento educacional das pessoas com deficiência e/ou com transtornos no 

desenvolvimento, não restringindo suas ações à garantia de matrícula e, com isso, 

secundarizando o processo educativo. Considera-se que a organização do atendimento 

especializado deve possibilitar ao educando o desenvolvimento da própria consciência e não a 
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simples aquisição de competências. Esta defesa é apresentada no documento curricular, 

conforme destacamos: 

 

[...] a criança com deficiência deve ser concebida como um sujeito histórico, 

concreto e capaz de entrar em atividade e de se apropriar de conhecimentos como as 

demais. O professor deverá, então, trabalhar com os aspectos íntegros, que não estão 

comprometidos pela deficiência, levando, tanto quanto possível, a empregá-los de 

modo consciente e intencional para sua melhor compreensão do mundo e 

intervenção nele (CASCAVEL, 2008, p. 85). 

 

 Conforme esclarecemos anteriormente, o atendimento especializado é realizado no 

contexto da sala comum por meio do atendimento de natureza pedagógica e/ou de cuidar e na 

SRM para os educandos público-alvo desta modalidade, não havendo, portanto, 

encaminhamento de alunos com dificuldades de aprendizagem que não esteja vinculado a 

uma causa orgânica específica para o serviço da educação especial. Contudo, constatamos 

que, para alunos que apresentam uma dificuldade acentuada no processo de escolarização, 

demandando um atendimento pedagógico diferenciado, a rede de ensino oferece o “Reforço 

Escolar”. Esta atividade segue uma estrutura de funcionamento muito próxima à do AEE. O 

aluno é matriculado no serviço e recebe o atendimento no contraturno, no mínimo duas vezes 

por semana e com duas horas/dia (CASCAVEL, 2014). Entretanto, a natureza é estritamente 

pedagógica, intencionando atuar na área curricular que o aluno se encontra em defasagem, 

sendo, portanto, acompanhado pela coordenação pedagógica da unidade escolar e com 

assessoramento do setor de Divisão de Ensino Fundamental
73

. Desse modo, cabe ao 

atendimento especializado realizado na SRM apenas as atividades de complementação e/ou 

suplementação pedagógica, conforme orientação da política inclusiva. 

 Em relação ao atendimento especializado para alunos com deficiência matriculados na 

Educação Infantil, foi constatado que o acompanhamento é realizado apenas no contexto da 

sala comum. Não obstante, ao elaborar as ações para o novo plano municipal de educação
74

, a 

rede de ensino apresenta a observância de ações para a realização do AEE nesta etapa da 

educação básica, conforme orienta o atual PNE (BRASIL, 2014a). Essas ações estão previstas 

                                                           
73

 Os critérios que definem o perfil do professor para atuar nesse serviço, bem como para a organização do 

atendimento, estão estabelecidos na Portaria nº 097/2014 da SEMED, que tem como objetivo normatizar a 

ocupação de funções e distribuição de turmas nas escolas municipais (CASCAVEL, 2014). 
74 Estas ações estão apresentadas no “Documento base do plano municipal de educação de Cascavel 2015/2025”, 

disponível em: <www.cascavel.pr.gov.br/secretarias/semed/>. Todavia, inferimos que, até a data desta pesquisa, 

o referido material encontrava-se em fase de elaboração, podendo haver alguma alteração em seu texto final. 

Não obstante, entendemos não alterar a intenção política e pedagógica apresentada em sua atual redação.  
 

http://www.cascavel.pr.gov.br/secretarias/semed/
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na estratégia 4.1, da meta IV, que trata sobre a Educação Especial. Apresentamos, a seguir, a 

intenção da rede pública municipal de ensino sobre esta questão:   

 

4.1 garantir a implementação de ações destinadas à oferta gradativa de 

estimulação precoce para as crianças com necessidades educacionais especiais, 

nos centros municipais de educação infantil, em parceria com as secretarias 

municipais de saúde e assistência social e instituições de ensino superior públicas e 

privadas, a partir do terceiro ano do PME – CVEL (Grifo nosso). 

 

 Em relação ao atendimento especializado para os alunos com deficiência que 

frequentam escolas com turmas de educação em tempo integral, a rede de ensino orienta a 

transferência do educando para salas comuns, preferencialmente na mesma unidade escolar 

e/ou para uma mais próxima, objetivando a possibilidade de este ter acesso ao serviço da 

educação especial. Isso porque a obrigatoriedade de matrícula do aluno no contraturno para 

receber o AEE interfere na constituição de carga horária realizada pela educação em tempo 

integral. Entretanto, na impossibilidade de tal organização, o atendimento pedagógico 

oferecido ao aluno procura articular as especificidades dos dois atendimentos. Tal 

organização busca reconhecer as necessidades individuais física, biológica e cultural do 

desenvolvimento desses alunos, articulando-as com suas necessidades objetivas, uma vez que, 

dadas as condições do seu meio físico, a permanência destes na educação de tempo integral 

também se constitui como componente importante ao desenvolvimento. Ou seja, embora a 

rede de ensino reconheça as orientações legais para a constituição e oferta desses dois 

atendimentos, o fato de o município não se restringir à dimensão técnica do problema 

demonstra um esforço em definir onde e quando o educando estará inserido em uma 

perspectiva formativa (atividades curriculares do tempo integral ou do AEE), de acordo com a 

especificidade de cada caso. 

  

Do financiamento 

 

 Conforme orientações apresentadas no parecer CNE/CEB nº 17/2001 (BRASIL, 

2001a), as redes de ensino devem manter a interface com os órgãos governamentais 

responsáveis pelo Censo Escolar/MEC/INEP, registrando anualmente o quantitativo de alunos 

matriculados por turmas e pelas modalidades de atendimentos a fim de obterem os 

financiamentos específicos. 
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 Em relação ao atendimento especializado, constatamos um dado interessante. O setor 

de Divisão de Documentação Escolar e Estatística disponibilizou, no portal do município, o 

levantamento de dados referentes ao quantitativo de alunos atendidos em SRM durante o mês 

de junho de 2013 e outro referente ao período do mês de outubro de 2015. Em 2013, foi 

apresentado um total de 436 alunos atendidos nas 65 SRM distribuídas entre as unidades da 

SEMED. Não obstante, verificamos que os dados apresentados pela DVDEE correspondentes 

ao mesmo levantamento, porém, realizados no período de setembro/outubro de 2015, 

informaram um funcionamento de 55 SRM e o atendimento para 479 educandos, 

evidenciando um decréscimo no número de salas de recursos multifuncionais, embora o 

quantitativo de alunos atendidos, nesse serviço, tenha aumentado, conforme podemos 

evidenciar no gráfico 5, apresentado a seguir: 

 

Gráfico 4 - Demonstrativo da relação entre número de SRM e alunos atendidos pela SEMED 

– Cascavel/PR, durante o ano de 2013 e 2015 

 

 
Fonte: Cascavel (2015a). 

 

 A alteração evidenciada no número de SRM para a realização do atendimento 

especializado entre os anos de 2013 e 2015 nos permite inferir que, embora o município 

atenda às orientações da PNEE – EI e faça constituir espaços próprios para a oferta do AEE, a 
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disponibilidade desse serviço busca atender à especificidade do programa, sendo, portanto, 

voltado para a finalidade ao qual se propõe e ofertado mediante a necessidade do público de 

atendimento, podendo ser suspenso quando se fizer necessário. 

 Reconhecemos e defendemos a especificidade desse serviço, sem, todavia, deixar de 

ressaltar que, embora o AEE se constitua como referência para a atuação da Educação 

Especial nos sistemas de ensino, ele deve fazer parte do projeto político-pedagógico da escola. 

Inferimos que, ao pensar sobre a formação humana na unidade escolar, o AEE não deve ser 

interpretado como exclusividade para o atendimento do deficiente, pois outros mecanismos 

devem ser acionados. Faz-se necessário articular as atividades do atendimento educacional 

especializado com as demais atividades escolares, uma vez que os docentes das salas de aula 

do ensino regular são os responsáveis pelo processo de ensino-aprendizagem de seus alunos, 

inclusive dos deficientes. 

No que se refere ao atendimento na SRM, entende-se que a delimitação do público 

para o atendimento especializado torna-se necessário porque a política educacional está 

alicerçada por proposições inclusivistas e por uma abordagem que apregoa a homogeneização 

do trabalho pedagógico, de forma a contemplar as mais variadas necessidades e demandas 

educativas. Nesse viés, o que vimos é a escola ser responsabilizada a assumir o papel de 

responder pela exclusão advinda de uma sociedade de classes antagônicas, conforme 

discutimos anteriormente. Assim, entendemos que tal precisão sinaliza uma preocupação e 

compromisso com o trabalho proposto pela educação especial na rede regular de ensino, não 

se resumindo a uma tentativa pragmatista de efetivar as políticas de inclusão e/ou apresentar 

resultados quantitativos por meio de medidas pedagógicas minimalistas.    

 Não obstante, é oportuno acrescentarmos que, dadas as proposições de racionalidade e 

de contenção de gastos, às quais estas políticas estão afiliadas, tal demarcação no público de 

atendimento tanto pode ser visto como tendo a função de legitimar a política específica para 

este serviço, como também pode configurar-se como uma estratégia que valorize os 

mecanismos internos de contenção de despesas. Isso porque a inserção de alunos que não 

atendem às especificidades do programa ficaria sob a responsabilidade financeira do 

município. 
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2.2.1.2  Âmbito técnico-científico 

 

Do perfil/formação de professores para atuar no AEE 

 

 Como informamos anteriormente, o serviço especializado na rede pública de educação 

do município de Cascavel/PR é realizado no contexto da sala comum e na SRM. Para 

desenvolver o trabalho de natureza pedagógica e de cuidar (relacionadas à alimentação, 

higienização e locomoção), a SEMED conta, nesse ano de 2015, com um quadro de, 

aproximadamente, 210 profissionais
75

. 

 Os profissionais que exercem a função na sala comum, em parceria com o professor 

regente, são identificados com a nomenclatura de “PAP” – Professores de Apoio Pedagógico, 

realizando atividades de natureza pedagógica; os profissionais que realizam as atividades de 

apoio aos alunos nas situações que requeiram auxílio à higiene, alimentação e locomoção são 

identificados como Cuidador; e os que atuam nas SRM atendem pelo nome de Professor da 

Sala de Recurso Multifuncional. Esses profissionais são lotados nas unidades escolares de 

acordo com orientações e critérios apresentados pela Portaria nº 03/2010 (CASCAVEL, 2010) 

e Portaria nº 097/2014 (CASCAVEL, 2014), que tratam, respectivamente, das normas para o 

exercício dos profissionais do magistério detentores dos cargos de Professor, Monitor 

educacional e Monitor em atividades de apoio especializado de natureza pedagógica e as de 

cuidar; e que normatizam a ocupação de funções e distribuições de turmas nas escolas 

municipais. 

 De acordo com as informações obtidas nesses documentos e confirmadas durante as 

entrevistas realizadas com profissionais da DVEE e professores que atuam nas SRM, a rede 

de ensino defende os aspectos qualitativos de formação profissional para o exercício da 

função, apresentando, como critério prioritário, a trajetória de formação do servidor no 

atendimento especializado. 

 Para atuar no apoio especializado de natureza pedagógica, a rede de ensino, em suas 

normativas legais, estabelece critérios que priorizam os profissionais que apresentarem 

maiores competências técnico-científicas para exercerem a função. Apresentamos, a seguir, a 

                                                           
75

 O quantitativo destes profissionais apresenta variações de acordo com a demanda de alunos. Assim, esses 

dados são referentes ao número de profissionais informados pela DVEE correspondente ao mês de agosto de 

2015, período em que a pesquisa de campo foi realizada no município. 
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relação estabelecida entre formação e função para o professor que atua no apoio especializado 

em atividades pedagógicas. 

 

Quadro 12 - Relação entre formação e função para atuar como PAP de natureza pedagógica 

na SMED de Cascavel/PR 

 
Profissional PAP de natureza pedagógica 

Critério para 

modulação 

I. Em nível superior, em curso de licenciatura em Pedagogia com habilitação em Atendimento 

Educacional Especializado ou Educação Especial; 

II. Em nível superior, em curso de licenciatura em Pedagogia, acompanhada da formação em 

nível de pós-graduação, Lato Sensu, em Atendimento Educacional Especializado ou Educação 

Especial; 

III. Licenciatura em Pedagogia, acompanhada de Estudos Adicionais em Educação Especial; 

IV. Em nível superior, em curso de licenciatura, acompanhada da formação em nível de pós-

graduação, Lato Sensu, em Atendimento Educacional Especializado ou Educação Especial, 

com duração mínima de 360 horas; 

V. Estudos Adicionais em Educação Especial; 

VI. Cursos de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS; 

VII. Cursos de Braille.  

Função 

I - atuar como mediador do processo de ensino–aprendizagem, desenvolvendo o trabalho em 

conjunto e simultaneamente com o professor, monitor e/ou monitor educacional regente da 

turma, em consonância com a concepção teórica que fundamenta o Currículo para a Rede 

Pública Municipal de Ensino; 

II - buscar diferentes formas de comunicação alternativa, aumentativa e/ou suplementar, que 

permitam ao aluno interagir no processo de ensino e aprendizagem;  

III - planejar com o professor e/ou monitor regente as estratégias, atividades e instrumentos 

adaptando-as conforme necessidade do aluno; 

IV - contribuir com todos os profissionais que atuam no ano/série quanto aos registros que 

demonstrem as apropriações realizadas pelo aluno; 

V - desenvolver a autonomia do aluno, tornando-o gradativamente independente na realização 

das atividades; 

VI - realizar atendimento domiciliar/hospitalar ao aluno quando este estiver impossibilitado da 

frequência na unidade escolar, conforme indicação médica; 

VII - usufruir a Hora–Atividade fracionada conforme necessidade do aluno; 

VIII - participar do Pré-Conselho e Conselho de Classe, Formação Continuada na série/ano 

que atua e demais atividades previstas no calendário escolar. 

Fonte: Cascavel (2010, 2014). 

  

  Conforme já informado, os profissionais que atuam no apoio pedagógico para alunos 

com comprometimentos na área da visão e/ou audição, realizando as funções de intérprete de 

Libras e instrutores de Libras e Braille, são acompanhados e assessorados pela equipe do CAS 

e CAP, enquanto que a equipe multiprofissional da DVEE acompanha os professores que 

atuam com os demais alunos. Contudo, todo o quadro de profissionais acompanhados pelos 

centros de atendimento especializados é encaminhado pela SEMED, conforme orienta o Art. 

13 da Portaria nº 097/2014: “Para ocupação das vagas dos Centros de Atendimento 

Especializado CAP e CAS, a Secretaria Municipal de Educação indicará profissionais, 

devendo seguir o disposto nas Leis Municipais nº 4.126/05 (CAP) e nº 4.869/08 (CAS) 
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(CASCAVEL, 2014)”, possibilitando uma articulação entre as ações desenvolvidas pela 

SEMED.  

 Os profissionais que atuam em atividades de cuidar também são acompanhados pela 

DVEE, tendo um profissional da saúde compondo a equipe para assessorar o trabalho a ser 

realizado. De acordo com o documento orientador da SEMED (CASCAVEL, 2010), a 

secretaria de educação assegura o monitor educacional em atividades de cuidar aos alunos 

matriculados que apresentam necessidade de auxílio para a higienização, locomoção e 

alimentação. Esses profissionais acompanham os educandos no período da escolarização e no 

contraturno, no horário do AEE, mediante cronograma de horário organizado pela DVEE. 

 A seguir, apresentamos a relação estabelecida entre formação e função para o 

profissional que atua em atividades de cuidar. 

 

Quadro 13 - Relação entre formação e função do profissional que atua em atividades de cuidar 

na SEMED de Cascavel/PR 

 
Profissional 

 

Profissional Cuidador 

 

 

Critério para 

modulação 

As atividades de apoio aos alunos, nas situações que requeiram auxílio à higiene, alimentação 

e locomoção dos mesmos, serão realizadas por profissionais detentores de cargo de Monitor, 

que não atendem às disposições estabelecidas no art. 14-B e sim o art. 48 da Lei Municipal nº 

3.800/2004. 

 

 

 

Função 

I - auxiliar o aluno nas atividades de transferência do mobiliário escolar para cadeira de rodas 

ou outro dispositivo que o aluno utiliza, bem como cuidados com a higiene, alimentação e 

locomoção do mesmo; 

II - desenvolver, quando possível, a autonomia do aluno, tornando-o gradativamente 

independente na realização das atividades de higiene e alimentação; 

III - contribuir com as atividades correlatas à função quando não se fizer necessário o trabalho 

intensivo em sala de aula. 

Fonte: Cascavel (2010, 2014). 

  

A Lei nº 3.800/2004 (CASCAVEL, 2004b), que se refere ao documento que define os 

critérios para modulação desse profissional, dispõe sobre o plano de cargos, vencimentos e 

carreiras do servidor público municipal de Cascavel/PR. Nesse documento, é apresentada a 

existência de cargos com a finalidade de atender a uma demanda específica. No contexto ao 

qual estamos nos referindo, o documento sinaliza a função do “Auxiliar de Saúde”, 

permitindo o entendimento de que as atividades relacionadas aos auxílios na alimentação, 

higienização e locomoção não são atribuídas aos profissionais da educação.  

 Os critérios de lotação do professor para atuar na SRM com o Atendimento 

Educacional Especializado seguem as mesmas orientações apresentadas aos demais 

profissionais, ou seja, devem apresentar competência técnico-científica para exercerem a 
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função. A definição do perfil dos profissionais é apresentada pela SEMED e/ou centro 

especializado que oferece o atendimento. Neste último caso, a Lei Municipal nº 4.126/05 

apresenta os critérios a serem observados para a atuação do professor no AEE oferecido pelo 

CAP e a Lei nº 4.869/08 direciona os aspectos que devem ser considerados para a atuação do 

professor no AEE oferecido junto ao CAS. 

 Para os alunos com deficiência física, o documento curricular (CASCAVEL, 2008) 

esclarece que o atendimento no AEE acontece também no contraturno, no Centro de 

Atendimento Especializado ao Deficiente Físico – CAE – DF, com professor habilitado, 

conforme a legislação vigente.  

 Apresentamos, a seguir, os critérios para modulação dos profissionais que atuam no 

AEE nas SRM acompanhadas pela DVEE. As atividades/funções realizadas por esses 

profissionais estão sendo apresentadas e discutidas no decorrer desta pesquisa. 

 

Quadro 14 - Critérios para modulação dos profissionais que atuam na SRM com o AEE na 

SEMED de Cascavel/PR 

 
Profissional Professor da SRM 

 

 

 

 

 

 

 

Critério 

para 

modulação 

I. Em nível superior, em curso de licenciatura em Pedagogia com habilitação em Atendimento 

Educacional Especializado que contemple, em sua grade, atendimento a alunos com deficiência 

(física, mental, intelectual ou sensorial), com transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação; 

II. Em nível superior, em curso de licenciatura em Pedagogia, acompanhada da formação em 

nível de pós-graduação, Lato Sensu, em Atendimento Educacional Especializado que 

contemple, em sua grade, atendimento a alunos com deficiência (física, mental, intelectual ou 

sensorial), com transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação; 

III. Em nível superior, em curso de licenciatura em Pedagogia ou outra Licenciatura 

acompanhada da formação em nível de pós-graduação, Lato Sensu, em Educação Especial que 

contemple, em sua grade, atendimento a alunos com deficiência (física, mental, intelectual ou 

sensorial), com transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 

IV. Em nível superior, em curso de licenciatura, acompanhada da formação em nível de pós-

graduação, Lato Sensu, em Atendimento Educacional Especializado ou Especialização Lato 

Sensu em Educação Especial que contemple, em sua grade, atendimento a alunos com 

deficiência (física, mental, intelectual ou sensorial), com transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 

Fonte: Cascavel (2010). 

 

Entendemos que o realce dado pela rede de ensino em relação à competência técnico-

científica do profissional para atuar no atendimento especializado atende a dois interesses da 

sua política inclusiva. O primeiro, por comungar com os princípios defendidos pela 

abordagem teórica que fundamenta seu currículo cuja centralidade está em defender a 

importância do papel do professor para a promoção do desenvolvimento humano. Entende-se 

que, ao conhecer os elementos que estão envolvidos no processo de ensino, o professor passa 
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a ter melhores condições para direcionar sua ação pedagógica e atuar de forma mais coerente, 

o que potencializa no educando o desenvolvimento de funções e habilidades especificamente 

humanas, como a memória mediada, abstração, pensamento verbal, atenção voluntária, 

percepção dirigida e voluntária etc, próprios das funções psicológicas superiores, permitindo 

que estes possam se colocar de forma mais crítica diante da realidade (VYGOTSKY; LURIA, 

1996; BARROCO, 2007). Tal entendimento é confirmado pelo documento curricular deste 

município, conforme destacamos: 

 

O professor deve estar atento para conhecer e promover a zona de desenvolvimento 

próximo do aluno [...]. O ensino deve ser, portanto, intencionado no ponto em que a 

criança necessita de ajuda de um adulto ou de pessoa com mais experiência, como o 

professor, para que possa cada vez mais, e de modo cada vez mais completo, realizar 

as atividades propostas (CASCAVEL, 2008, p. 86; grifo no documento). 

  

 O segundo aspecto que apontamos está relacionado às contribuições que tal defesa 

apresenta para a política de formação aos professores que atuam no AEE. Pressupõe-se que, 

considerando a formação inicial na docência e, necessariamente, a formação comprovada na 

modalidade de educação especial, conforme demonstramos anteriormente, o município 

poderia ter melhores condições para organizar seus encontros formativos em caráter de 

“complementação pedagógica”. Com isso, não se deteria na ênfase de propiciar condições 

para o desenvolvimento de “competências e habilidades básicas” para a atuação profissional, 

o que, de certo modo, atende mais aos princípios pragmatistas e operacionais do programa do 

que a sua especificidade pedagógica. Entretanto, conforme já discutimos anteriormente, a 

atual política de formação de professores não tem atendido a esses parâmetros. A legislação 

representativa da Educação Especial não apresenta previsão de formação inicial específica 

para o atendimento especializado. 

 Procurando atender às orientações legais apresentadas no parecer CNE/CEB nº 

17/2001 (BRASIL, 2001a), que preconiza a necessidade de as redes de ensino oferecerem 

condições de formação continuada aos professores, o Plano Municipal de Educação esclarece 

que 

A formação continuada dos profissionais da educação pública municipal será 

garantida pela Secretaria Municipal de Educação, cuja atuação incluirá a 

coordenação, o financiamento e a manutenção de programas como ação permanente, 

além de buscar parceria junto às universidades, instituições de ensino superior e 

assessorias voltadas para a educação. Esta formação deve estar diretamente 

relacionada ao ensino público municipal (CASCAVEL, 2004, p. 110). 
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Nesse sentido, a SEMED apresenta, em sua organização administrativa e pedagógica, 

ações voltadas para a efetivação de uma política de formação para “todos” os servidores, 

conforme expõe o documento municipal (CASCAVEL, 2004a, p. 111): “Manter o 

compromisso do Município em ofertar a todos os profissionais da educação da rede pública 

municipal de ensino o mínimo de 24 horas de capacitação anual, de acordo com sua área de 

atuação”. 

 Entendemos que o compromisso com uma política de formação para todo o quadro de 

servidores, não sendo apenas para grupos focalizados, além de evidenciar uma preocupação 

com a promoção da coletividade, o que possibilita um maior comprometimento com a 

atividade e a função que cada um irá desempenhar, apresenta também uma intencionalidade 

em formar um todo coerente e com ações homogêneas e contínuas. Isso ainda pressupõe uma 

ação sistematizada em relação à atividade educacional e um projeto prévio, ação fundamental 

para uma práxis educativa comprometida com o fazer pedagógico (SAVIANI, 2012b). 

 Partindo dessa realidade, constatamos, na forma de organização e estruturação dos 

encontros formativos direcionados pela SEMED, alguns aspectos interessantes que 

evidenciam tanto as contribuições da concepção teórica adotada para as ações voltadas à 

política de formação de professores quanto as reais condições para sua materialização. 

Encontramos, disponibilizados no portal do município, dois campos específicos que 

apresentam uma sequência de informes que definem as reuniões, encontros e cursos 

realizados pela secretaria municipal da educação a todos os servidores durante o período 

sequencial do ano de 2012 a 2015. Esses campos são identificados como “Informativo” e 

“Curso de formação continuada”. 

De modo geral, os informes disponibilizados no primeiro campo, direcionados a todos 

os profissionais da rede pública municipal de educação, apresentam ações mais pontuais e 

específicas, tendo como finalidade proporcionar, desde informações técnicas e operacionais, 

até estudos que objetivam a associação entre teoria e prática (práxis), por meio de encontros 

de formação continuada com temáticas relacionadas com a função do profissional. No 

segundo campo, são apresentados os cursos de formação continuada que procuram atender 

aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de cada fase 

do desenvolvimento do educando. Sendo assim, contam, para tal finalidade, com parceria 

junto às universidades, instituições de ensino superior e assessorias voltadas para a educação, 

abordando temáticas específicas que visam aprofundar e sistematizar o método que 

fundamenta o Currículo da rede.  
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Objetivando explicitar a amplitude dessas formações, apresentamos, a seguir, o 

cronograma geral, conforme localizamos no Portal do Município. 

 

Quadro 15 - Relação dos cursos de formação continuada para os profissionais da rede pública 

municipal de ensino de Cascavel/PR entre os anos de 2012 a 2015 

 
Data Temática 

04 a 06 de junho de 2012 IV Seminário do Ensino Fundamental – Anos Iniciais e II Seminário da 

Educação Infantil para Profissionais da Rede Pública Municipal de Ensino 

de Cascavel 

11 e 12 de julho de 2013 Curso de Formação Continuada para professores/profissionais da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental - Anos Iniciais 

 

27 e 28 de março de 2013 III Seminário da Educação Infantil para Profissionais da Rede Pública 

Municipal de Ensino de Cascavel – 2013 

05, 06 e 07 de fevereiro de 2013 V Seminário de Educação para profissionais das escolas da Rede Pública 

Municipal de Ensino de Cascavel – 2013 

15 e 16 de julho de 2014 II Curso de Formação Continuada da Educação Infantil para Profissionais 

da Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel 

 

27 e 28 de janeiro de 2014 Formação para Servidores da Rede Municipal de Educação 

 

31 de março e 1 de abril de 2014 

 

Formação Continuada da Educação Infantil para Professores, Professores 

da Educação Infantil, Coordenadores de CMEI's, Monitores, Estagiários e 

Agentes de Apoio 

 

05 e 06 de fevereiro de 2014 

 

Formação Continuada para Professores, Coordenadores Pedagógicos 

e Diretores que atuam nas Escolas 

 

20 e 21 de julho de 2014 II Curso de Formação Continuada para Professores de Educação Infantil e 

do Ensino Fundamental – Escolas 

28 de maio de 2015 Formação Continuada Vivência do Roteiro Conhecendo Cascavel 

02 e 03 de julho de 2015 II Curso de Formação Continuada para Professores e Profissionais da 

Educação Infantil – CMEI 

A data precisa não foi informada Formação Continuada com Diretores de escolas e CMEI's 

Fonte: Dados organizados pela pesquisadora com base em informações obtidas no Portal do Município 

(CASCAVEL, 2015a). 

 

Conforme anunciado, o formato desses encontros visa atender a todos os profissionais 

em um período particular. Fundamentalmente, é apresentada uma programação geral para 

todos os participantes em formato de palestras e, posteriormente, o aprofundamento de 

temáticas mais específicas nos moldes de oficinas. Embora a rede de ensino seja bonificada 

no sentido de estar atenta ao estabelecimento de condições concretas para a capacitação dos 

profissionais, há de se reconhecer e problematizar a forma como esta ação está sendo 

materializada. Mesmo que os encontros sejam realizados por meio de um cronograma de 

atendimento, com horários previamente estabelecidos e mediante inscrição realizada pelos 

profissionais no portal do município, ainda, assim, verificamos que alguns encontros 
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permitem a participação de até 500 pessoas em cada formação, fato que, no nosso 

entendimento, distancia os educadores das reflexões e debates sobre o fazer pedagógico. 

No tocante, especificamente, ao campo da educação especial, não obtivemos 

informações que nos permitissem precisar a participação dos profissionais que atuam nessa 

modalidade de ensino nos referidos encontros formativos. Nas orientações gerais sobre o 

público-alvo participante, existe apenas a indicação para “professor”, não especificando se 

pertencente ou não ao quadro de apoio pedagógico especializado. Dessa forma, considerando 

o nosso recorte no campo da Educação Especial, optamos por discutir a política de formação 

para os professores que atuam no AEE a partir da sistematização dos encontros apresentados 

no campo “Informativo”. A disposição desses dados é socializada anualmente por meio de um 

calendário mensal e neste são apresentados as datas, as temáticas que serão abordadas e o 

público-alvo dos referidos encontros. 

Embora os pressupostos afirmados no currículo da SEMED tenham sido 

implementados desde 2008, evidenciamos, mesmo assim, um processo de delineamento e 

evolução nas ações voltadas ao contexto formativo dos profissionais. Dentre essas ações, 

destacamos o fato de as discussões e os estudos direcionados ao campo da educação especial 

serem estendidos a outros profissionais que atuam direta e indiretamente com alunos público-

alvo desta modalidade (diretores e coordenadores pedagógicos), evidenciando um 

entendimento de que a finalidade da educação especial constitui-se com os mesmos objetivos 

para crianças com ou sem deficiência. Assim, embora tenhamos clareza de que o recorte desta 

pesquisa visa identificar a forma de organização e estruturação das ações relacionadas ao 

profissional que atua na SRM com o AEE, tornou-se necessária uma discussão ligada à 

formação de outros servidores. 

 No cronograma a seguir, apresentamos como ocorreu o processo de formação 

continuada e as temáticas abordadas relacionadas ao atendimento especializado pela SEMED, 

no período compreendido entre 2012 e 2015. Contudo, ressaltamos que fizemos um esforço 

em evidenciar apenas os encontros que, fundamentalmente, foram direcionados aos 

profissionais que atuam no quadro de apoio pedagógico especializado, não desconsiderando, 

desse modo, que outras ações formativas com temáticas correlatas ao tema da Educação 

Especial pudessem ter sido realizadas contemplando outros segmentos, outros profissionais. 
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Quadro 16 - Encontros formativos relacionados ao AEE em Cascavel/PR, no ano de 2012 

 
  ENCONTROS FORMATIVOS – 2012 

Data Público alvo Temática 

 

16/04 

- Professores da sala de recurso; 

- Professores da SRM; 

- Professor da Classe Especial
76

 

Processo de alfabetização da pessoa com deficiência 

visual, a utilização do sistema de Braille e outras formas 

de escrita 

 

16/05 

- Professores da sala de recurso; 

- Professores da SRM;  

- Professor da Classe Especial 

Processo de alfabetização da pessoa com deficiência 

visual, a utilização do sistema de Braille e outras formas 

de escrita 

Fonte: Dados organizados pela pesquisadora com base em informações obtidas no Portal do Município 

(CASCAVEL, 2015a). 

 

 Entre os encontros realizados durante o ano de 2012, selecionamos dois. Estes foram 

direcionados para a formação dos profissionais que atuam na sala de recursos, na sala de 

recursos multifuncionais e na classe especial, com temática voltada para o atendimento 

especializado da pessoa com deficiência visual. 

 

Quadro 17 - Encontros formativos relacionados ao AEE em Cascavel/PR, no ano de 2013 

 
  ENCONTROS FORMATIVOS – 2013 

Data Público alvo Temática 

 

19 e 20/02
77

 

- Professores de reforço escolar 

- Professores da SRM 

- Professor da Classe Especial 

 

Alfabetização e Dificuldades de Aprendizagem 

 

08/03 

- Professores de reforço escolar 

- Professores da SRM 

- Professor da Classe Especial 

 

Alfabetização e Dificuldades de Aprendizagem 

 

22/03 

- Professores de reforço escolar 

- Professores da SRM  

- Professor da Classe Especial 

 

Alfabetização e Dificuldades de Aprendizagem 

 

19/04 

- Professores das SRMs Orientações do Atendimento Educacional Especializado 

– AEE na Sala de Recurso Multifuncional 

 

24/09 

- Coordenadores Pedagógicos 

- Professor da SRM 

- Professor da Classe Especial 

- Professor PAP 

 

 

Transtornos Globais do Desenvolvimento 

Fonte: Dados organizados pela pesquisadora com base em informações obtidas no Portal do Município 

(CASCAVEL, 2015a). 

 

No ano de 2013, destacamos cinco encontros formativos. Estes contemplaram, de 

forma conjunta, os professores do quadro do apoio pedagógico especializado, professores 

regentes, professores do reforço escolar e coordenadores pedagógicos. As temáticas 

                                                           
76

 Atualmente, o município não oferece o atendimento especializado em Classe Especial, mas, nesse período 

observado, ainda existiam alguns atendimentos em caráter de extinção.    
77

 Os encontros realizados em dois dias correspondem à mesma temática. É realizado um cronograma de 

atendimento devido ao quantitativo de profissionais participantes e/ou espaço reservado. 
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abordadas contemplaram as dificuldades localizadas no processo de escolarização e 

orientações relacionadas à operacionalização do atendimento especializado. 

 

Quadro 18 - Encontros formativos relacionados ao AEE em Cascavel/PR, no ano de 2014 

 
ENCONTROS FORMATIVOS – 2014 

Data Público-alvo Temática 

15/07 - Profissional Cuidador Reunião Técnica 

 

18 e 24/07 

- Professores da SRM 

- Coordenadores pedagógicos 

 

Formação continuada em musicalização 

 

12 e 27/08 

- Professores da SRM 

- Coordenadores pedagógicos 

Curso de formação continuada para professores que atuam 

na SRM 

Não foi disponibilizado a temática específica
78

 

25/08 - Profissional Cuidador Reunião Técnica 

12/09 - Professores da SRM A Arte na Educação Especial 

 

16/09 

- Professores PAP Curso de formação continuada para professores de apoio 

pedagógico – PAP 

Não foi disponibilizada a temática específica. 

06/11 - Professores da SRM Função Psicológica Superior e volição 

 

17/11 

- Professor PAP Curso de formação continuada para professores de apoio 

pedagógico – Parte II 

Não foi disponibilizada a temática específica 

Fonte: Dados organizados pela pesquisadora com base em informações obtidas no Portal do Município 

(CASCAVEL, 2015a). 

  

Em 2014, destacamos oito encontros. Estes foram organizados com o objetivo de 

contemplar os profissionais que atuassem no quadro do apoio pedagógico especializado e 

coordenadores pedagógicos. Para estes, as temáticas variaram entre orientações técnicas e 

conteúdos que apresentavam uma dependência da educação em relação aos a priori natural e 

cultural de estruturação e desenvolvimento do ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
78

 Embora a temática específica de alguns encontros não tenha sido disponibilizada no Portal do Município, 

optamos por apresentá-los no cronograma geral, por entender que contribuem para a percepção geral (quantidade 

de encontros e discussão em parceria com profissionais que realizam outras funções) de sistematização dos 

encontros da DVEE com os profissionais que atuam no atendimento especializado. 
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Quadro 19 - Encontros formativos relacionados ao AEE em Cascavel/PR, no ano de 2015 
 

ENCONTROS FORMATIVOS – 2015 

Data Público-alvo Temática 

15/05 - Professores da SRM 

-Coordenadores pedagógicos 
Função Psicológica Superior – Atenção voluntária 

28/05 - Professores da SRM Matemática 

16/06 - Professor PAP Consciência Fonológica 

11/08 - Professor da SRM 

- Professor PAP 
Consciência Fonológica – Parte II 

03/09 - Professores das SRM e seus 

respectivos coordenadores 

pedagógicos 

Reestruturação da ficha avaliativa e relatório de 

acompanhamento de alunos atendidos na SRM 

10 e 11/09 - Professor PAP Matemática 

05/10 - Profissional Cuidador Alimentação para crianças especiais 

07/10 - Professor da SRM 

 
Técnica Tridimensional 

08/10 - Professor PAP Língua Portuguesa e Alfabetização 

21/10 
- Professor da SRM 

Reestruturação da ficha avaliativa e relatório de 

acompanhamento de alunos atendidos na SRM 

Fonte: Dados organizados pela pesquisadora com base em informações obtidas no Portal do Município 

(CASCAVEL, 2015a). 

  

 Em 2015, destacamos dez encontros. Estes foram organizados para contemplar os 

profissionais que atuam no quadro do apoio pedagógico especializado, os coordenadores 

pedagógicos e os diretores escolares. Percebe-se, por meio das temáticas abordadas e do 

público-alvo atendido, que a formação continuada evidencia uma preocupação em 

instrumentalizar os profissionais com conhecimentos científicos que visem à promoção do 

desenvolvimento humano e não à simples adaptação ao meio, com ênfase em fixar 

habilidades e competências para resolução de problemas pontuais. 

No que se refere a uma análise de conjunto, percebemos um movimento interessante 

entre as temáticas abordadas durante os anos de 2012 e 2013 em relação às que foram 

apresentadas no ano de 2015. No primeiro momento, observamos uma perspectiva atenta no 

que é faltoso ao educando. Visto que apresentaram ênfase nas dificuldades que permeiam o 

processo de escolarização. Contudo, no ano de 2015, os fundamentos teóricos dos encontros 

já se apresentaram com uma perspectiva voltada para os processos de desenvolvimento da 

formação humana. Sinalizaram, também, movimentos de estudos científicos e de 

reestruturação do atendimento. 

Tal constatação e posicionamento colaboram para a compreensão sobre a importância 

do direcionamento teórico para o alcance de meios e objetivos que tornem possíveis uma 

atividade comum intencional aos sistemas de ensino. Para Saviani (2012b), a passagem entre 

as ações assistemáticas (compreendidas ao nível da consciência irrefletida) para uma ação 
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sistematizada (que envolve uma reflexão sobre os problemas que a realidade apresenta) ocorre 

em um movimento dialético. Desse modo, “À medida, porém, que a reflexão vai se 

desenvolvendo, as ideias vão ficando mais claras, delineia-se um caminho, objetivos são 

definidos, estrutura-se uma nova orientação” (SAVIANI, 2012b, p. 66).  

 A partir dessa estruturação apresentada para os encontros formativos, o segundo 

aspecto que destacamos é a observância atribuída aos conteúdos científicos que compõem o 

currículo. Estes são expostos como elementos importantes na formação continuada dos 

profissionais. Essa centralidade está evidenciada porque, de acordo com o documento 

curricular:  

O ensino para todos os alunos, no espaço da escola comum, só é defendido neste 

Currículo ante a possibilidade de transformação dos sujeitos por meio da 

apropriação dos conhecimentos, entendidos aqui como conteúdos escolares. Essas 

transformações ultrapassam o determinismo biológico, visto que são produzidos nas 

relações humanas/sociais (CASCAVEL, 2008, p. 63). 

 

 E o último aspecto está relacionado à organização dos encontros direcionados para 

grupos distintos em uma única programação. Entendemos que tal direcionamento apresenta 

pontos positivos e outros que devem ser analisados com cautela. Em relação aos pontos 

positivos, inferimos que, além de proporcionarem um maior entrosamento entre os 

profissionais, possibilidades para trocas de experiência e envolvimento com a atividade 

exercida pelo outro, colaboram para que a Educação Especial se constitua, efetivamente, 

como uma modalidade transversal de ensino. Agora, a cautela está relacionada com o 

quantitativo de profissionais atendidos em uma única programação e em período limitado de 

tempo. Questionamos se esta atual forma de organização da política de formação de 

professores está coerente com os princípios teórico-metodológicos que fundamentam o 

currículo desta rede de ensino e as reais possibilidades para sua efetiva materialização e/ou 

contribuição para o delineamento das práticas pedagógicas. 

 Um dos fatores que esclarece a escolha da fundamentação teórica do documento 

curricular deste município, baseado no Materialismo Histórico-Dialético, se justifica por este 

ter sido o método que orientou os fundamentos teóricos do Currículo Básico para a escola 

pública do estado do Paraná, elaborado na década de 1990. Contudo, de acordo com 

Baczinski (2012), mesmo este Estado estando em busca de um modelo de educação 

democrática e progressista, a implantação da Pedagogia Histórico-Crítica não se sustentou em 

sua essência, havendo rupturas no processo:  
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[...] entendemos que houve muito mais uma ruptura do que uma continuidade no 

processo de implementação da teoria histórico-crítica de educação como fundamento 

e sustentação das políticas públicas de educação no estado do Paraná (2003-2010). 

A ruptura foi propositiva por parte do estado, e também por uma incompreensão da 

pedagogia histórico-crítica em sua totalidade, até mesmo por parte da 

Superintendente da Educação (BACZINSKI, 2012, p. 53).  

 

Essa realidade nos instiga a questionar como se encontram configurados atualmente os 

pressupostos teórico-filosóficos dessa teoria crítica nos fundamentos do documento de 

orientação curricular do município de Cascavel/PR. Os dados que trouxemos nesta 

investigação, em relação às ações de formação continuada para os profissionais da educação, 

evidenciam descompasso com os princípios apregoados pela Pedagogia Histórico-Crítica. 

Conforme anunciamos, o documento curricular foi elaborado no ano de 2008, perpassando, 

portanto, um período de oito anos desde sua implantação até a atualidade. Será que houve 

mudanças de compreensão acerca dos princípios defendidos pela Pedagogia Histórico-Crítica 

no quadro de gestão da secretaria municipal da educação, tal como ocorreu na rede pública 

estadual? Será que houve mudanças em relação ao modo de organização da política de 

formação de professores desde a implantação do documento curricular até as ações que foram 

identificadas nesta investigação? Devido ao tempo em vigência, não há problemáticas 

educacionais que demandam a necessidade de revisão deste documento? A especificidade do 

nosso objetivo central e o tempo limitado para a pesquisa não nos possibilitam o 

aprofundamento destas questões. Contudo, inferimos que são pontos relevantes para serem 

investigados e discutidos. 

 

2.2.1.3  Âmbito pedagógico 

 

Da identificação e encaminhamento para o serviço da educação especial 

  

 O processo de encaminhamento dos educandos para o AEE é realizado mediante dois 

procedimentos. Aos alunos, cujo histórico escolar seja oriundo da escola especial, o 

encaminhamento ao atendimento na SRM ocorre sem a necessidade de uma nova avaliação. 

Aos demais alunos, a DVEE orienta as unidades escolares a realizarem previamente alguns 

procedimentos que compõem o que a equipe multiprofissional chama de “avaliação em 

contexto”. 
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 A avaliação em contexto caracteriza-se como sendo o período em que a equipe 

pedagógica da unidade escolar irá utilizar para observar o desenvolvimento do educando e 

identificar a complexidade das dificuldades apresentadas, bem como, dentro do possível, os 

fatores desencadeantes. Para esse procedimento, a DVEE disponibiliza um conjunto de fichas 

que visa obter informações sobre o desempenho pedagógico apresentado pelos alunos, os 

encaminhamentos realizados e os avanços obtidos na aprendizagem.  

 Por entender que o desenvolvimento do educando é de responsabilidade de todos 

aqueles que estão direta e indiretamente envolvidos no seu processo de desenvolvimento e 

que a deficiência em si não se configura necessariamente como um fator de limitação, a 

equipe multifuncional solicita que a “Ficha de Acompanhamento do Aluno no Contexto 

Escolar” seja preenchida pelo professor regente, professor da hora atividade, coordenador 

pedagógico e pelo professor do reforço escolar. Entende-se que esse processo de observação, 

em diferentes contextos de intervenções, possibilita a percepção sobre as reais necessidades 

do educando, o que pode ser caracterizado como de intervenções pedagógicas cotidianas. E, 

desse modo, pode ser realizado no contexto da sala de aula comum, com metodologias e 

estratégias adotadas cotidianamente ou, de outro modo, com a identificação de situações mais 

graves e que necessitam de recursos e serviços especializados. 

 Assim, tendo a equipe escolar chegado à compreensão de que o educando necessita 

dos serviços especializados, o passo seguinte é realizar uma entrevista com os pais e/ou 

responsáveis, a fim de obter maiores informações sobre o mesmo. Os dados que compõem a 

ficha de “Entrevista com os Pais ou Responsáveis”, durante o processo de avaliação no 

contexto escolar, aborda as seguintes questões: Identificação do aluno; Composição familiar; 

Dificuldades que a família percebe em relação ao aluno; Antecedentes pessoais; 

Desenvolvimento; Sociabilidade; Histórico de doenças, atendimentos médicos e 

complementares; Hábitos comportamentais; Atividades da vida diária; Dinâmica familiar; 

Histórico escolar; Relacionamento na escola; e Participação em atividades extraclasse. De 

posse dessas informações e da realidade anteriormente observada pelos vários profissionais da 

escola, a unidade escolar preenche uma ficha, intitulada “Perfil Acadêmico – Avaliação 

Pedagógica no Contexto Escolar”, anexando alguns documentos e produções do aluno, 

conforme orientações apresentadas no próprio documento, e a envia à SEMED solicitando 

uma avaliação psicoeducacional do setor de Divisão de Educação Especial. Esse processo de 

avaliação realizado no contexto escolar se desenvolve em, aproximadamente, seis meses. 
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 Com posse desse dossiê do aluno, técnicos da equipe da DVEE realizam a avaliação 

psicoeducacional no ambiente escolar e/ou residencial. Essa avaliação é realizada por 

pedagogos e psicólogos e objetiva avaliar as reais necessidades do atendimento especializado. 

Caso seja identificada a importância do AEE para o desenvolvimento do educando, essa 

avaliação colabora para que a equipe possa orientar o serviço a ser realizado pelo professor na 

SRM. 

 Sendo realizado esse procedimento, a DVEE autoriza o encaminhamento do aluno ao 

atendimento no contraturno. A família é então comunicada e, caso haja o consentimento da 

mesma, a unidade escolar realiza a matrícula do educando na SRM, sendo oficializada por 

meio de uma “Ata de Encaminhamento para a Sala de Recursos”. Nesta, fica definido o dia de 

início do atendimento e em quantos dias/semanas será disponibilizado o serviço, que é 

assinada pela comissão de professores.  

 Estamos cientes de que esse recurso que adotamos em descrever, sequencialmente, os 

procedimentos seguidos para identificação e encaminhamentos dos alunos ao atendimento 

especializado pode, inicialmente, apresentar-se como desnecessário e muito descritivo. 

Todavia, justificamos que essa nossa opção se explica ao apresentarmos o alinhamento desses 

procedimentos com o referencial teórico adotado pela rede de ensino. Sustentamos que essa 

forma de sistematização do processo evidencia uma tentativa de a rede municipal fazer uma 

análise detalhada e de conjunto, considerando os vários contextos de desenvolvimento do 

educando. A estrutura do homem é dialética, seus elementos se contrapõem e se compõem, se 

negam e se afirmam (SAVIANI, 2012b). Dessa forma, a sistematização do atendimento 

especializado deve prever ações que se assegurem num conjunto dinâmico. Por esse viés: 

 

A coerência interna, por sua vez, só pode se sustentar desde que articulada com a 

coerência externa. Do contrário, ela será mera abstração. Por descuidar do aspecto 

da coerência externa é que os sistemas tendem a se desvincular do plano concreto 

esvaziando-se em construções “teóricas” (SAVIANI, 2012b, p. 69). 

 

  

 Da organização da prática pedagógica do AEE na sala de recurso multifuncional 

 

 Para auxiliar e direcionar a organização da prática pedagógica no AEE, a Divisão de 

Educação Especial disponibiliza ao professor uma ficha-roteiro para a elaboração do Plano de 

AEE. Esta ficha, ao mesmo tempo em que apresenta um itinerário para a realização dos 

procedimentos operacionais do programa, orienta sobre os aspectos pedagógicos que devem 
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ser observados. Os dados que compõem este roteiro estão organizados com a seguinte 

dinâmica: 1) Dados de identificação; 2) Objetivos (geral e específico); 3) Organização do 

atendimento (período de atendimento/meses, frequência/dias, tempo de atendimento/horas, 

composição do atendimento/coletivo e/ou individual); 4) Conteúdos (Conteúdos AEE/Áreas 

específicas: FPS e Conteúdos Escolares: Português/Matemática); 5) Seleção de materiais a 

serem produzidos para o aluno; 6) Adequações de materiais; 7) Seleção de materiais e 

equipamentos que necessitam ser adquiridos; 8) Tipos de parcerias necessárias para o 

aprimoramento do atendimento e da produção de materiais; 9) Profissionais da escola que 

receberão orientação do professor de AEE sobre os serviços e recursos oferecidos ao aluno 

(Professor da sala de aula, colegas de turma, diretor escolar, coordenadora pedagógica e 

família); 10) Avaliação dos resultados; e 11) Reestruturação do plano. 

 Partindo das orientações apresentadas nesse documento, os professores elaboram os 

seus planos de atendimento de acordo com as especificidades dos casos atendidos. Nas 

unidades escolares acompanhadas, foi possível verificar que os atendimentos seguem as 

orientações gerais das diretrizes operacionais do AEE (BRASIL, 2010a; 2011) e as 

orientações apresentadas pela SEMED, desenvolvendo, desse modo, um detalhamento nas 

ações pedagógicas que são desenvolvidas nas SRM. Essas ações buscavam relacionar os 

conteúdos escolares com o nível em que o aluno se encontra matriculado no ensino regular e 

os conteúdos do AEE, de acordo com as áreas específicas para o desenvolvimento das FPS.  

 Em relação à especificidade do planejamento das atividades realizadas na Sala de 

Recurso Multifuncional, encontramos, no plano de AEE da escola “Paraná”, a seguinte 

definição: 

São as ações desenvolvidas para atender às necessidades do aluno. São específicas 

do AEE para que o aluno possa ter acesso ao ambiente e a conhecimentos escolares 

de forma a garantir com autonomia o acesso, a permanência e a participação dele na 

escola (CASCAVEL, 2015c). 

  

 Para auxiliar o professor de AEE a elaborar esse plano, a DVEE organizou uma ficha 

de acompanhamento, intitulada por “Relatório de Acompanhamento da Aprendizagem e 

Desenvolvimento – Ensino Fundamental – Sala de Recurso Multifuncional”, na qual o 

professor regente da sala comum expõe, bimestralmente, os avanços apresentados pelo 

educando, considerando as diferentes fases de apropriação dos conteúdos de Língua 

Portuguesa (oralidade, leitura, escrita e análise linguística) e de Matemática (números, 

medidas, geometria e linguagem da informação). Assim, esse relatório, contendo também 
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informações sobre a participação do aluno nas atividades e nas ações realizadas pelo professor 

regente para efetivá-las, é encaminhado para o professor do Atendimento Educacional 

Especializado, servindo, portanto, como um dos instrumentos que orientarão a elaboração do 

plano de AEE. 

 Como forma de avaliação do desenvolvimento do aluno na SRM, a equipe da DVEE 

elaborou uma “Ficha de Avaliação: Sala de Recursos Multifuncionais - 2015”, na qual o 

professor do AEE apresenta, semestralmente, o desenvolvimento do educando e as 

providências a serem tomadas. As orientações expressas nesse documento apresentam-se da 

seguinte forma: 

Com base no trabalho desenvolvido e nos estudos teóricos realizados, relate a 

respeito dos resultados obtidos diante dos objetivos do Plano de AEE; as estratégias 

e recursos que favorecem a aprendizagem do aluno, como ele está internalizando os 

signos auxiliares externos, como se dá o processo de transformação em signos 

internos, como se apresentam suas Funções Psicológicas Superiores (por exemplo: 

memória mediada, atenção voluntária, linguagem verbal-oralizada, escrita, 

sinalizada, abstração), identificar aspectos relevantes para a escolarização do aluno 

(CASCAVEL, 2015d, p. 2). 

  

 Percebe-se, por meio das orientações apresentadas, a intencionalidade da prática 

educativa voltada para a contemplação dos aspectos fundantes do desenvolvimento humano e, 

paralelamente, para a observância de meios para oferecer subsídios para a apropriação e 

elaboração de conceitos e de conteúdos escolares que se encontram em defasagem ao aluno. 

No caso de constatação de que o desenvolvimento do mesmo ocorreu de forma satisfatória e 

que, portanto, não há necessidades de continuar no Atendimento Educacional Especializado, a 

DVEE elaborou uma “Ata de Desligamento de Sala de Recursos”, na qual o secretário da 

unidade e a comissão de professores assinam e a anexam na pasta do aluno. 

  Em relação à articulação e interface com os demais professores da sala comum, 

constatamos que essa ação é viabilizada no período de hora/atividade garantida a todos os 

professores.  De acordo com as informações obtidas por meio de entrevistas, a carga horária 

semanal dos professores é de 20 horas semanais e, dessas, eles têm direito a 33% de Horas 

Atividades (H/A), o que corresponde a uma carga horária semanal de seis horas e quarenta 

minutos. Esse período é direcionado para que os professores possam participar de estudos, 

formações, realizarem os planejamentos, agendarem reuniões com os pais etc, conforme 

orientação do Plano Municipal de Ensino: 
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Nas escolas públicas, é assegurado ao professor o período de hora atividade 

reservado a estudos, planejamento, avaliação, formação continuada, interação com a 

comunidade, entre outras atividades pertinentes, incluído na sua jornada de trabalho. 

Além disso, são previstos no calendário escolar momentos específicos para a 

elaboração do planejamento anual (CASCAVEL, 2004, p. 53). 

 

A defesa pelo período da hora atividade se justifica por entender que a preparação de 

uma aula, adequada aos cinco passos propostos por Saviani (2012a), não se resume em 

organizá-la metodologicamente, implica, antes de tudo, em estudo, um intenso processo de 

leitura, pesquisa e reflexões. Tanto a Pedagogia Histórico-Crítica quanto a Psicologia 

Histórico-Cultural defendem que o professor necessita, primeiramente, dominar os 

conhecimentos que posteriormente irá ensinar aos alunos, conduzindo-os do nível de 

conhecimento sincrético para o sintético, científico, organizado e sistematizado
79

. Esse 

processo de formação, portanto, demanda muito tempo. 

No que se refere ao professor de AEE, as trocas de informações e/ou experiências com 

os professores da sala comum são realizadas nesses momentos. No caso de o atendimento ser 

realizado em um único turno, o que dificulta o contato pelo fato de o AEE ser no período 

inverso ao do professor regente, as professoras informaram ter autorização para organizarem o 

encontro de forma a tirarem o período da hora atividade no contraturno, podendo, assim, 

articular essa interação.  

 Logo, a partir da estrutura e da organização apresentadas para a articulação e interface 

entre os professores do AEE com os professores que atuam na sala comum, podemos inferir 

que o município oferece condições objetivas para a troca de informações e experiências entre 

os profissionais. Contudo, reconhecemos que os limites deste estudo, centrado no tempo 

estipulado para a pesquisa e também devido à própria especificidade do nosso objetivo 

central, não nos possibilita aferirmos sua efetiva contribuição e/ou funcionamento para o 

                                                           
79

Os cinco passos propostos pela Pedagogia Histórico-Crítica: Prática Social Inicial, Problematização, 

Instrumentalização, Catarse e Prática Social Final foram, inicialmente, abordados e discutidos por Dermeval 

Saviani no livro Escola e Democracia (2012a). No que se trata, especificamente, do processo de escolarização, 

os fundamentos desses passos instigam alguns autores a apresentarem reflexões com proposições concretas 

consolidando-se em procedimentos de apoio ao trabalho docente, dentre os quais destacamos os estudos de 

Gasparin (2012) e Marsiglia (2011a; 2011b). Considerando as contribuições do Materialismo Histórico-Dialético 

e da Psicologia Histórico-Cultural para a organização dos processos de ensino, Freitas e Limonta (2012) 

apontam os estudos apresentado pelo psicólogo russo Vasili V. Davidov, denominados de “Ensino 

Desenvolvimental”, como sendo, também, caminhos para a compreensão da escolarização e do ensino como 

processo ao mesmo tempo psicológico e cultural que contribuem significativamente para o pleno 

desenvolvimento das capacidades intelectuais, afetivas e sociais do ser humano. 
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delineamento das práticas pedagógicas nas SRM. Entretanto, entendemos que as condições 

para sua concretização são dadas. 

 

2.2.1.4 - Âmbito administrativo 

 

Do setor responsável pela educação especial 

 

 Como informamos no decorrer deste capítulo, o serviço da educação especial na rede 

pública municipal de ensino de Cascavel/PR é sistematizado pela Divisão de Educação 

Especial (DVEE). 

 O Art. 4º, da Portaria nº 17/2015, que normatiza a ocupação de cargos e funções na 

estrutura administrativa da SEMED, institui que, na estrutura geral do departamento 

pedagógico, deve fazer funcionar uma divisão de Educação Especial e uma Divisão de Equipe 

Multifuncional. De acordo com as orientações desse documento, as estruturas dessas equipes 

deveriam apresentar-se com o seguinte quadro de profissionais: 

 

§4º Divisão de Educação Especial 

I. 1 Gerente de Divisão de Educação Especial – Coordenador Pedagógico Municipal 

– 40 horas 

II. Coordenação Pedagógica Municipal para atendimento ao Professor de Apoio 

Pedagógico: 40 horas 

III. Coordenação Pedagógica Municipal para Avaliação em Contexto: 200 horas. 

IV. Coordenação Pedagógica Municipal para Salas de Recursos Multifuncionais: 40 

horas a cada 20 turmas implantadas. 

§5º Divisão de Equipe Multiprofissional 

I. 1 Gerente de Divisão da Equipe Multiprofissional 

II. Psicólogo: 120 horas 

III. Assistente Social: 80 horas 

IV. Fisioterapeuta: 40 horas 

V. Terapeuta Ocupacional: 30 horas 

VI. Enfermeira: 60 horas (CASCAVEL, 2015e). 

 

 Não obstante, constatamos que não há separação de coordenadoria entre a Divisão de 

Educação Especial e a Divisão de Equipe Multifuncional. Atualmente, a DVEE conta com um 

coordenador geral que acompanha e direciona as ações do Setor Pedagógico (composto por 

sete profissionais pedagogos, com especialização em Educação Especial e/ou Psicopedagogia) 

e da equipe multifuncional (composto por seis profissionais com formações diversas)
80

. 

                                                           
80

 O quantitativo destes profissionais é referente ao número de profissionais informados pela DVEE 

correspondente ao mês de Agosto de 2015, período em que a pesquisa campo foi realizada no município.  
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 Embora as ações sejam articuladas entre si, caracterizando um trabalho em conjunto, 

para que seja possível acompanhar e direcionar as atividades realizadas na rede de ensino, os 

técnicos assumem as seguintes funções: No Setor Pedagógico, dois profissionais assumem a 

coordenação dos Professores de Apoio Pedagógico (PAP), quatro profissionais realizam as 

atividades de Avaliação em Contexto e uma assume a coordenação das Salas de Recursos 

Multifuncionais. 

 O setor da equipe multifuncional apresenta a seguinte organização: três psicólogas e 

uma estagiária, duas ficam responsáveis para a realização da avaliação psicoeducacional
81

 e 

duas para o acompanhamento de casos relacionados aos alunos com distúrbios 

comportamentais; uma assistente social; uma terapeuta ocupacional, que acompanha os 

aspectos de acessibilidade no espaço escolar dos alunos com deficiência e/ou transtorno no 

desenvolvimento; e uma enfermeira, que acompanha e assessora o trabalho realizado pelos 

profissionais que realizam atividades de cuidar relacionadas à higiene, alimentação e 

locomoção dos educandos. O quadro a seguir colabora para um melhor entendimento da atual 

sistematização do conjunto de profissionais que compõe a Divisão de Educação Especial. 

 

Quadro 20 - Estrutura organizacional do setor responsável pela Educação Especial em 

Cascavel/PR em 2015 

 

 
 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora. 
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 Avaliação realizada juntamente com o pedagogo responsável pela avaliação em contexto, para 

encaminhamento para as SRM. 
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 Optamos por apresentar brevemente a sistematização das funções realizadas pelos 

profissionais dessa equipe com o intuito de evidenciar que suas atribuições estão relacionadas 

com sua formação e/ou com as ações de acompanhamento das práticas educativas no contexto 

escolar. Isso nos leva a entender que outras demandas ligadas ao campo da educação especial, 

como, por exemplo, processo de lotação de professores, acompanhamento e gerenciamento 

das ações destinadas à prestação de contas dos recursos financeiros, advindos do Governo 

Federal e/ou a interface com os órgãos governamentais responsáveis pelo Censo Escolar, 

estão sob a responsabilidade dos setores do âmbito administrativo e financeiro. Tais 

evidências reforçam a compreensão de que, neste município, a proposta político-pedagógica 

da Educação Especial procura transversalizar suas ações conforme orientações apresentadas 

pelos documentos orientadores desse segmento educacional. Em outras palavras, a Educação 

Especial não é uma educação à parte dentro da rede de ensino.  

 

Da acessibilidade  

 

 A política inclusiva orienta os sistemas de ensino a observarem as questões relativas à 

acessibilidade arquitetônica quanto aos mobiliários, equipamentos, instalações, transportes 

etc, e a acessibilidade curricular, para os alunos que apresentam condições de comunicação e 

sinalização diferenciadas.  

 Em relação à acessibilidade arquitetônica dos espaços físicos e instalações, verificou-

se, por meio das entrevistas realizadas, que o município procura atender aos princípios da 

acessibilidade em todas as reformas e ampliações realizadas nas unidades escolares. No 

âmbito da acessibilidade voltada para os equipamentos e mobiliários adaptados, a Divisão de 

Educação Especial conta com o acompanhamento e assessoramento realizado pela terapeuta 

ocupacional da equipe. Esta realiza orientações no espaço escolar sobre o uso dos recursos e 

equipamentos adequados de acordo com a complexidade de cada caso. Havendo necessidade 

de adaptações no mobiliário, esta profissional identifica as alterações necessárias e encaminha 

as orientações para o “Setor de Oficina de Móveis Escolares”. Esse setor, dotado de 

profissionais com formações específicas para a área, realiza a confecção de móveis para 

escolas e CMEIs, providenciando, portanto, os mobiliários com as adaptações necessárias. 

 O acompanhamento e o assessoramento da acessibilidade curricular para os alunos que 

apresentam condições de comunicação e sinalização diferenciadas são realizados pelo CAS e 

CAP, de acordo com a especificidade de atendimento de cada Centro. Verificamos que esses 
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Centros possuem um quadro de profissionais (intérpretes de Libras e instrutores de Libras e 

Braille), que realiza o atendimento aos alunos com surdez e/ou cegueira na classe comum e no 

contexto da SRM. No caso do AEE, o atendimento é realizado no contraturno do período de 

escolarização do educando e em espaço próprio de cada Centro. 

 

Da ampliação do compromisso político com a educação inclusiva 

 

 Observando a necessidade de as ações estarem articuladas com outros segmentos de 

forma a ampliar o compromisso político com a educação inclusiva, a Secretaria Municipal da 

Educação orienta a elaboração e a execução de projetos a serem desenvolvidos tanto no 

âmbito escolar quanto com a comunidade em geral. Evidenciamos a extensão dos serviços 

realizados pela Educação Especial por meio de ações realizadas pelo Centro de Apoio 

Pedagógico às Pessoas Cegas ou com Visão Reduzida (CAP) e pelo Centro de Capacitação de 

Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS). 

 Com o objetivo de desenvolver ações que visem suprir as necessidades educacionais 

de alunos cegos e de baixa visão, bem como a promoção de eventos que proporcionem a 

inserção social desse público, o CAP está estruturado em quatro núcleos: didático-

pedagógico, núcleo de produção, núcleo de tecnologia e núcleo de convivência. Através do 

“núcleo de apoio didático-pedagógico”, o Centro promove cursos de formação, atualização, 

aperfeiçoamento ou capacitação para professores e cursos específicos de Braille, Soroban, 

Orientação e Mobilidade e Atividades de Vida Autônoma e Social para pais, alunos e a 

comunidade em geral. Por meio do “núcleo de produção de material adaptado”, o CAP realiza 

a produção de materiais de leitura adaptados (Braille ou ampliados); livros sonoros e materiais 

em relevo, tais como: mapas, gráficos, tabelas e outros, ou seja, materiais e equipamentos 

específicos necessários ao processo de ensino-aprendizagem. Por meio do “núcleo de 

tecnologia”, o Centro realiza cursos e orientações aos professores e pais para Datilografia 

Braille e Digitação, e para a utilização de softwares pedagógicos que auxiliam a 

aprendizagem dos alunos cegos e de baixa visão. Objetivando integrar usuários com ou sem 

deficiência, o “núcleo de convivência” realiza ações em espaços interativos para favorecer a 

convivência, troca de experiências, pesquisas e desenvolvimento de atividades lúdicas 

(CASCAVEL, 2015a). 

 Colaborando para o compromisso político da SEMED em ampliar as ações da 

Educação Especial, o CAS, constituído por quatro núcleos: Núcleo de Capacitação de 
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Profissionais da Educação, Núcleo de Apoio Didático Pedagógico, Núcleo de Tecnologias e 

de Adaptação de Materiais Didáticos e o Núcleo de Convivência, além de promover a 

formação de profissionais habilitados, como professores, tradutores e intérpretes de Libras, 

instrutores surdos e demais profissionais para atuar com alunos surdos ou com perda auditiva, 

oferece, também, o curso “Libras: quebrando barreiras”. O curso é organizado por três 

módulos, com carga horária total de 450 horas, sendo destinado para professores e a 

comunidade externa (CASCAVEL, 2008; 2015a). 

 Os pressupostos teóricos da abordagem vygotskyana, perspectiva que fundamenta o 

currículo da rede de ensino, partem da concepção de que o desenvolvimento se orienta do 

plano social para o individual e que a qualidade das relações estabelecidas socialmente 

possibilita formas diferenciadas de desenvolvimento (VYGOTSKY, 1997). Logo, ressaltamos 

a importância das ações realizadas pelo CAS e CAP, entendendo ser esta uma forma de 

“preparar” o ambiente externo visando a uma melhoria na qualidade das relações que se 

estabelecem entre pessoas com e sem deficiência. 

 

Da organização das redes de apoio  

 

 Os serviços realizados pela Educação Especial nos sistemas de ensino envolvem a 

articulação de ações no âmbito das secretarias de educação e com outras instituições, de forma 

intersetorial (BRASIL, 2001a; 2010a; 2011). Reconhecendo essa observância, o item 8 do 

Plano Municipal de Educação de Cascavel/PR (CASCAVEL, 2004a), que trata sobre a 

Educação Especial, apresenta princípios orientadores que resguardam a necessidade da 

articulação entre os setores. No item 8.3, que trata, especificamente, dos objetivos e metas 

para a Educação Especial, destacamos as ações 5, 6 e 7 que apresentam a defesa feita pelo 

documento: 

5. Assegurar e garantir, a partir da vigência deste Plano, a aplicação de testes de 

acuidade visual e auditiva a todos os alunos da Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental, em parceria com a área da saúde e campanhas federais, de forma a 

detectar problemas e oferecer apoio adequado às crianças com necessidades 

especiais. 

6. Desenvolver, em conjunto com as áreas da saúde e ação social, campanhas de 

prevenção das deficiências, especialmente nas instituições educativas. 

7. Assegurar, pela mantenedora, convênios e/ou parcerias com as Secretarias de 

Saúde, os institutos conveniados e serviços de reabilitação credenciados, para 

realização de consultas com médicos especialistas, exames necessários, garantindo 

os recursos ópticos prescritos, os aparelhos auditivos, as órteses e próteses, entre 

outros, para os alunos que necessitam destes atendimentos (CASCAVEL, 2004a, p. 

100). 
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 Nesse sentido, de acordo com Malanchen, Matos e Pagnoncelli (2012), a rede de apoio 

que colabora para o suporte ao aprendizado do aluno com deficiência na rede pública 

municipal de ensino em Cascavel/PR, por meio da articulação com outras instituições de 

forma intersetorial, está organizada da seguinte forma: 

 

A Rede de Apoio é ofertada pelos serviços de saúde: Unidade Básica de Saúde 

(UBS), Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSI), Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool e Droga (CAPSAD), Centro de Atendimento Especializado à 

Saúde do Neonato Criança e Adolescente (CEACRI) e Centro de Reabilitação 

(baixa, média e alta complexidade) (MALANCHEN; MATOS; PAGNONCELLI, 

2012, p. 74). 

 

 E, no âmbito da secretaria da educação, a rede de apoio é formada pela equipe 

multifuncional da DVEE, professores do apoio pedagógico, professores da SRM e pelos 

Centros de Atendimento Especializado, CAP, CAS e CAE-DF. 

 O CAP (Centro de Apoio Pedagógico às Pessoas Cegas ou com Visão Reduzida) foi 

criado pela Lei Municipal nº 4.126/2005, tendo sido o resultado de um amplo processo de 

discussão entre a Secretaria Municipal de Educação e órgãos representativos desse segmento 

populacional no município. De acordo com o documento curricular, 

 

O CAP municipal é responsável pelos processos de avaliação visual e pelos 

encaminhamentos para os atendimentos especializados de todos os alunos cegos e 

com baixa visão, matriculados na Rede, bem como pela produção de livros em 

Braille e ampliados, materiais pedagógicos especializados, formação continuada de 

professores e incentivo à utilização de tecnologias aplicadas à área (CASCAVEL, 

2008, p. 90). 

  

 No contexto do Atendimento Educacional Especializado, o documento esclarece que 

no CAP são trabalhados os seguintes aspectos: apoio itinerante; atividades de vida autônoma 

e social; orientação e mobilidade; ensino da escrita Braille e utilização do Soroban; utilização 

de material ampliado e de recursos ópticos e não-ópticos; estimulação visual; e estimulação 

precoce. Todavia, ressalta que “os aspectos mencionados devem ser trabalhados de maneira 

articulada com o trabalho de sala de aula, já que este se constitui em uma ação complementar 

e/ou suplementar da ação realizada nesta (CASCAVEL, 2008, p. 92)”. 

 O CAS (Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às 

Pessoas com Surdez) foi implantado através da Lei nº 4869/2007, tendo sido, também, 

resultado de um processo de discussão que envolveu vários segmentos voltados à educação 
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das pessoas surdas e da Secretaria Municipal da Educação de Cascavel. De acordo com o 

documento curricular,  

 

A Rede também contará com o CAS, que tem como finalidade promover a formação 

de profissionais habilitados, como: professores, tradutores e intérpretes de 

Libras/Língua Portuguesa, instrutores surdos e demais profissionais para atuar com 

os alunos com perda auditiva surdo, utilizando recursos tecnológicos e educativos 

(CASCAVEL, 2008, p. 97). 

 

 Para o suporte ao aprendizado do aluno com deficiência física, a rede de ensino conta 

com o CAE-DF (Centro de Atendimento Especializado ao Deficiente Físico). Esse espaço 

funciona em uma escola municipal da rede de ensino, não constituindo uma sede própria 

como a apresentada pelo CAS e CAP. Todavia, o atendimento educacional especializado 

realizado nesse espaço segue, 

 

De acordo com a instrução 02/04 – SEED/PR (PARANÁ, 2004), este 

estabelecimento deve ser diferenciado de aluno para aluno, tanto em relação às suas 

especificidades, quanto no que se refere à complementação dos conteúdos escolares, 

caracterizando-se como um serviço de apoio de natureza pedagógica. Fica ressaltado 

que o objetivo principal deste atendimento é o de que o aluno melhore a sua 

comunicação e autonomia (CASCAVEL, 2008, p. 99). 

 

 

 No que se refere a uma avaliação em conjunto, verificamos que, embora todos os 

serviços oferecidos pelas redes de apoio reconheçam as especificidades dos seus 

atendimentos, utilizando-se de recursos, metodologias e procedimentos específicos da sua 

área de atuação, a centralidade da ação educativa é orientada por princípios que priorizam a 

socialização dos conhecimentos elaborados historicamente pela humanidade, isto é, os 

conteúdos curriculares, sendo estes entendidos como condição para o desenvolvimento 

humano. 
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3 ANÁLISE DAS BASES TEÓRICO-PEDAGÓGICAS DO AEE DAS REDES 

MUNICIPAIS DE ENSINO DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO E CASCAVEL/PR 

 

 O desenvolvimento deste capítulo consistirá na apresentação e discussão das bases 

teórico-pedagógicas que estão subsidiando a organização e a estruturação do Atendimento 

Educacional Especializado nas redes municipais de ensino. Para tanto, conforme 

esclarecemos anteriormente, como opção metodológica caracterizamos, no capítulo anterior, a 

rede municipal de ensino de Aparecida de Goiânia/GO e de Cascavel/PR como campo de 

investigação. 

 A partir da descrição e análise realizada, buscou-se identificar os pressupostos teóricos 

que fundamentam a política inclusiva destes municípios. Partindo então do entendimento de 

que, embora toda prática pedagógica tenha um referencial teórico que fundamenta a sua 

concepção de ensino-aprendizagem, nem sempre esses pressupostos estão explícitos e 

coerentes entre si e, ainda, devido à constatação de que entre os discursos teóricos existem 

vários termos que expressam uma mesma concepção, tornou-se necessária a construção de um 

instrumento de análise (Apêndice D) que nos auxiliasse nesse levantamento. 

Para a construção deste instrumento, optamos por elencar um conjunto de categorias 

(concepções) considerado básico para a compreensão da temática discutida nesta pesquisa, ou 

seja, procuramos identificar as bases teórico-pedagógicas dos municípios em análise por meio 

de elementos que nos remetem a determinada concepção de ser humano, deficiência, escola, 

trabalho educativo, ensino-aprendizagem e professor expressa nos documentos orientadores 

de cada rede de ensino e nas entrevistas realizadas com profissionais que atuam no âmbito da 

gestão e da operacionalização do atendimento especializado.  

A análise realizada tornou possível captar um conjunto de concepções teóricas que 

está colocado na articulação do trabalho administrativo-pedagógico do AEE operacionalizado 

pelas redes de ensino. Contudo, a percepção de que algumas perspectivas teóricas sofreram 

repetições de amplitudes diferentes, de forma que, dependendo das categorias e/ou âmbitos 

em observação, ora se sobrepondo uma perspectiva teórica e ora outra, optamos por recorrer 

ao uso do termo “miscelânea” por constatarmos não ser possível serem analisadas 

isoladamente, tomando como referência uma determinada concepção teórica. 

De acordo com Duarte (2007), nenhuma prática realiza de forma pura uma teoria 

pedagógica. Na prática, existe uma mistura heterogênea e eclética de ideias advindas de 

contextos diferentes, podendo ser construídas durante o processo de escolarização do 
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educador, durante sua própria experiência profissional ou ainda por assimilação do trabalho 

realizado por outros profissionais. Mesmo que, inicialmente, a prática pedagógica apresente 

uma teoria como seu eixo central, fundamentalmente ela acaba incorporando elementos de 

outras teorias, revelando um trabalho alienado e fragmentado. Tais possibilidades marcam a 

necessidade de focalizar rumos para a escola diante do contexto de negação das formas 

clássicas de educação escolar que balizam o campo educacional na atualidade. 

Essa compreensão nos permite sustentar que existe uma indissociabilidade entre a 

influência das teorias pedagógicas com os tipos de discursos teóricos que norteiam a 

apreensão tanto das propostas políticas para a operacionalização do atendimento 

especializado, quanto dos relatos dos profissionais entrevistados e dos documentos 

orientadores das redes de ensino. Dessa forma, o exercício analítico nos permitiu construir 

duas categorias de análises. Identificamos um conjunto de bases teóricas que chamamos de 

“Miscelânea Pragmática” e outra que nomeamos de “Miscelânea Crítica”.  

A categoria “Miscelânea Pragmática” pode ser identificada a partir de discursos que 

defendem a organização do trabalho pedagógico centrado em uma concepção educacional que 

se limita a um quadro naturalizante de estruturação do ser humano, isto é, enfatizando os 

aspectos físicos, biológicos e psicológicos e, desse modo, considerando o ser humano em 

abstrato, desvinculado de um engajamento contextual; ou, de outro modo, discursos teóricos 

baseados em uma concepção produtivista de educação, nos quais a função da educação passa 

a estar relacionada a preparar mão de obra adequada para o mercado de trabalho, resultando, 

por conseguinte, numa desvalorização dos processos de ensino.  

Ao conjunto dessas perspectivas, apontamos os princípios teóricos da pedagogia 

tradicional ou da essência, da pedagogia nova ou da existência (escola nova e suas variantes) 

e da pedagogia tecnicista (sob o ponto de vista da produtividade e suas variantes).  

A categoria “Miscelânea Crítica” envolve os discursos que reconhecem o homem 

como um ser cultural, histórico e dialético e, nesse caso, procura explicar o aprendizado 

humano a partir de sua natureza social, enfatizando o momento histórico e seus 

condicionantes sócio-político-econômicos.  

Conforme resguardamos anteriormente, o termo “miscelânea” nos permite aproximar 

perspectivas teóricas que apresentam concepções próximas, embora suas especificidades 

sejam reconhecidas. Nesse viés, alinhamos a esta categoria os princípios teóricos das 

concepções crítico-reprodutivista e histórico-crítica. 
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A partir da constatação dessas duas categorias de análise, construímos um quadro 

comparativo (Apêndice E) que nos permitiu identificar as distintas possibilidades de 

estruturação do serviço realizado pela Educação Especial a partir do referencial teórico 

adotado e as implicações que essas concepções teóricas apresentam para a organização das 

práticas administrativas do AEE nos sistemas de ensino. 

No que se refere a uma análise de conjunto, constatamos que a forma de organização e 

estruturação do atendimento especializado em Aparecida de Goiânia/GO se aproxima mais 

das perspectivas teóricas que compõem a categoria de análise Miscelânea Pragmática e, por 

outro lado, as bases teórico-pedagógicas do AEE em Cascavel/PR se alinham com mais 

ênfase aos princípios teóricos da categoria Miscelânea Crítica. Não obstante, é necessário 

observar que, embora haja essa aproximação entre as redes de ensino e determinada 

concepção teórica, essa estruturação não é fechada. As redes de ensino estão em movimento, 

ou seja, dependendo do âmbito analisado, é possível identificarmos a alternância e/ou 

alinhamento entre as miscelâneas crítica e pragmática. Assim, esclarecemos que, no item a 

seguir, momento em que iremos apresentar as implicações destas duas perspectivas teóricas 

para a práxis administrativo-pedagógica do AEE, a nossa referência discursiva passa a ser por 

meio das categorias de análise identificadas, permitindo-nos distanciar da referência “rede de 

ensino” para uma maior proximidade com “perspectivas teóricas”. 

Assim sendo, este capítulo foi organizado em duas partes. Na primeira, 

apresentaremos as implicações das miscelâneas pragmática e crítica para a organização do 

AEE nos âmbitos político, técnico-científico, pedagógico e administrativo. Na segunda parte, 

apontaremos as determinações históricas, políticas e econômicas que influenciaram o 

alinhamento dessas redes de ensino com as perspectivas teóricas identificadas nesta 

investigação.  

A partir dessas considerações iniciais, apresentamos os elementos constituintes da 

análise realizada. 

 

 

3.1 MISCELÂNEA PRÁGMATICA E MISCELÂNEA CRÍTICA: IMPLICAÇÕES NOS 

ÂMBITOS POLÍTICO, TÉCNICO-CIENTÍFICO, PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO 

DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

 

 

Conforme esclarecemos anteriormente, este momento da pesquisa objetiva discutir as 

teorias que estão colocadas na articulação do trabalho administrativo-pedagógico do 
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Atendimento Educacional Especializado, apresentando suas implicações nos âmbitos político, 

técnico-científico, pedagógico e administrativo. 

O primeiro conjunto de informações, obtido a partir da análise dos documentos 

levantados e de entrevistas realizadas, referiu-se ao âmbito político do Atendimento 

Educacional Especializado. Nesse âmbito, o discurso político da legislação de educação 

especial convoca as redes de ensino a apresentarem ações que assegurem, em sua proposta 

político-pedagógica, a matrícula de todo e qualquer aluno, provendo os recursos e parcerias 

necessárias em interface com os órgãos governamentais para atender a toda a diversidade e 

direcionando para o AEE o público-alvo dessa modalidade.  

Constatamos que essas orientações, ao serem organizadas e estruturadas tendo como 

referencial os princípios apresentados em teorias que nomeamos de miscelâneas pragmáticas, 

dificultam para a Educação Especial, e especificamente para o AEE, transversalizar suas 

ações e objetivos, tanto dentro das secretarias da educação quanto no que se refere às 

atividades desenvolvidas no contexto escolar, possibilitando um sistema paralelo de ensino 

dentro de uma mesma proposta político-pedagógica. 

 Essa realidade contribui para um distanciamento entre a EEs e o ensino comum, 

colaborando para que a organização e a estruturação desse serviço apresentem ausência de 

ênfase no processo, limitando-se à transmissão de ideias selecionadas e organizadas 

logicamente. 

Tal fato se justifica porque essa perspectiva teórica, em cujo cerne se encontra uma 

secundarização do ato de transmissão dos conteúdos escolares pelo professor, resulta, por 

conseguinte, numa desvalorização do processo de ensino. E esse fator coopera para que as 

secretarias de educação não apresentem uma proposta político-pedagógica que expresse sua 

concepção de ensino-aprendizagem e que, ao mesmo tempo, tenha condições de orientar as 

unidades escolares a elaborarem seus projetos de ensino com vistas a defender o trabalho 

educativo como uma produção direta e intencional, preocupado em descobrir as formas mais 

adequadas de promover o desenvolvimento humano. 

O não direcionamento e as informações das ações necessárias para a eficácia desse 

serviço por parte de um documento orientador da SME, apresentando objetivos e metas 

estruturados, autorizam às unidades escolares a organizarem e estruturarem seus projetos 

político-pedagógicos (PPP) de acordo com a concepção de gestão em vigência, podendo, 

portanto, apresentar uma ênfase diferenciada para a qualidade dos serviços prestados pela 

educação especial entre as unidades escolares de uma mesma rede de ensino. Evidenciamos 
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essa possibilidade de ações heterogêneas entre as propostas político-pedagógicas que 

analisamos no município de Aparecida de Goiânia. De acordo com as orientações dispostas 

no art. 10, da Resolução CNE/CEB nº 4/2009 (BRASIL, 2009), e reafirmadas no Documento 

Orientador do Programa Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais (BRASIL, s. d), 

as unidades escolares devem institucionalizar a oferta do AEE no seu PPP prevendo a 

seguinte organização: 

  
I – sala de recursos multifuncionais: espaço físico, mobiliário, materiais didáticos, 

recursos pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos específicos;  

II – matrícula no AEE de alunos matriculados no ensino regular da própria escola ou 

de outra escola; 

 III – cronograma de atendimento aos alunos; 

 IV – plano do AEE: identificação das necessidades educacionais específicas dos 

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

V – professores para o exercício da docência do AEE;  

VI – outros profissionais da educação: tradutor e intérprete de Língua Brasileira de 

Sinais, guia-intérprete e outros que atuem no apoio, principalmente às atividades de 

alimentação, higiene e locomoção;  

VII – redes de apoio no âmbito da atuação profissional, da formação, do 

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

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

 

Não obstante, na proposta pedagógica da escola “Araguaia”, a unidade não especificou 

nenhum dos aspectos relacionados à organização da prática pedagógica para o atendimento 

especializado. E, tendo como referência o mesmo documento orientador emitido pela SME, a 

unidade escolar “Corumbá” apresenta explicitamente a proposta da escola para a inclusão, 

apresentando a amplitude no público de atendimento, a concepção de educação especial, as 

competências necessárias aos profissionais e os objetivos da SRM para a instituição. 

Esse fato se justifica devido ao ecletismo de referenciais teóricos e concepções 

distintas que, em muitos contextos, fundamenta as proposições apresentadas pelas teorias 

miscelâneas pragmáticas. Garcia (2004) ressalta que a elaboração de documentos 

normatizadores enfatiza ou obscurece fatos dentro daquilo que já está presente na vida social. 

Nesse sentido, percebemos que os referenciais ideológicos e teóricos, que fundamentam os 

documentos orientadores subsidiados por essa perspectiva teórica, anunciam-se em uma 

constante relação de forças, sobressaindo de acordo com os interesses constituídos. Ilustramos 

essa realidade apresentando as orientações que o documento curricular de Aparecida de 

Goiânia direcionou para as unidades escolares, conforme já anunciamos anteriormente: 
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No processo de ensino e aprendizagem, é importante que o (a) professor(a) aplique 

diferentes teorias e práticas no ato de ensinar, ao ressaltar em cada momento, ora o 

professor e a transmissão do conhecimento, ora o aluno e o seu aprendizado, 

também a organização racional dos meios e procedimentos. Somando tudo isso, 

tem-se um indivíduo preparado para viver em sociedade. Portanto, a educação, ao 

agrupar a prática à teoria, é um importante aliado na formação e na preparação 

individual do homem segundo o modelo de sociedade existente (APARECIDA DE 

GOIÂNIA, 2007d, p. 51). 

 

 

Entretanto, essas contradições estabelecidas pelos documentos orientadores da política 

nacional inclusiva e no âmbito municipal não se materializam apenas no plano formal, visto 

que elas se concretizam também na prática cotidiana e desencadeiam, nos professores, 

dificuldades para operacionalizar o atendimento do AEE nas unidades escolares. Verificamos 

que, mesmo diante de duas formas distintas de caracterizar os serviços da educação especial, 

o direcionamento subsidiado em teorias que desconsideram a importância de um 

posicionamento que evidencie a concepção político-pedagógica da rede de ensino produz as 

mesmas dificuldades de operacionalização do atendimento entre as unidades escolares. Na 

escola “Araguaia”, devido à falta de orientação desse serviço no PPP da unidade escolar, a 

professora trouxe as seguintes inquietações: 

 

É aquela questão assim: Ah! Aquela professora só atende 2, 3 alunos... Eu percebi 

um certo, acho que, ciúmes! Aí se falta um menino, elas falam: faltou um aluno! E 

aí perguntam: Posso mandar outro no lugar? Aí eu tenho que explicar: não gente... é 

porque tem uma proposta, tem um roteiro, tem um objetivo... [...] Tipo assim, se 

falta professor: Ah! Pede para a “Flor-de-Ipê” ficar. Se eu falo “não”, elas 

reclamam...[...] É porque na proposta não tem o AEE lá... porque tem que ter, né? 

Não fala da função do AEE, essa questão do apoio, mesmo que não tenha, tem que 

falar... (PROF. FLOR-DE- IPÊ). 

 

 Não obstante, embora a escola “Corumbá” tenha apresentado, explicitamente, sua 

concepção de educação especial e as ações objetivadas nas SRM com o AEE, a dificuldade 

para sua operacionalização é enfatizada nesta fala da professora: 

 

A educação inclusiva não é uma filosofia da escola, é uma filosofia da equipe 

gestora. Muda a gestão, muda a concepção de educação inclusiva. Eu acho que a 

secretaria deveria tá vendo isso, quando fosse ter eleição. Tinha que fazer um teste 

com os candidatos para saber qual é a filosofia deles. [...] O PPP não é 

compartilhado, cada um faz uma parte, anexa tudo e depois é engavetado (PROF. 

FLOR-DE-PEQUI). 

 

Temos a ciência de que os limites e possibilidades desse serviço da educação especial 

não devem ser atribuídos a sua especificação, ou não, em um documento orientador. 

Entretanto, para que haja superação de uma determinada ordem social contraditória 
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estabelecida é necessário que os objetivos e metas sejam estruturados e planificados. As 

orientações e planejamentos conduzidos pelo sistema educacional devem ser resultados de 

uma práxis intencional com objetivos e ações premeditadas, pois se constituem como um 

meio que possibilita à rede de ensino ultrapassar o domínio do pragmatismo e do 

operacionismo, da práxis utilitária imediata e do senso comum que lhe está relacionado. Para 

Saviani (1996, p. 2), 

 

Passar do senso comum à consciência filosófica significa passar de uma concepção 

fragmentária, incoerente, desarticulada, implícita, degradada, mecânica, passiva e 

simplista a uma concepção unitária, coerente, articulada, explícita, original, 

intencional, ativa e cultivada. 

 

Partindo desse entendimento, verificamos que as mesmas orientações, estruturadas sob 

a perspectiva da Miscelânea Crítica, possibilitam posturas mais homogêneas entre as ações de 

natureza administrativo-pedagógica realizadas tanto no âmbito das secretarias de educação 

quanto no espaço escolar.  

A perspectiva teórica que nomeamos de Miscelânea Crítica parte do pressuposto de 

que toda interpretação do fenômeno educacional deriva de uma tomada de posição 

epistemológica em relação ao sujeito e ao meio. Nesse sentido, a apropriação de um 

referencial teórico que defende concepções coerentes entre si para o direcionamento das 

atividades voltadas para a estruturação e oferta do AEE possibilita que as propostas 

pedagógicas, elaboradas pelas unidades de ensino, apresentem para toda a equipe escolar a 

atuação da educação especial no contexto regular de ensino, inferindo os objetivos dos 

serviços prestados, bem como a função do profissional que atua no atendimento 

especializado. Desse modo, ressalta a especificidade da prática pedagógica e a concepção de 

ensino-aprendizagem defendida, conforme ilustramos no fragmento abaixo retirado do PPP da 

escola “Paraná”: 

[...] o importante é que o professor ensine e o aluno aprenda, e que a deficiência seja 

compreendida apenas como uma característica peculiar do sujeito. Frente a esta 

condição, o professor deve estar atento no sentido de buscar instrumentos e meios, 

que permitam ao aluno com deficiência, assim como aos demais alunos, a 

apropriação do conhecimento científico (CASCAVEL, 2015b). 

 

 

Relacionamos esta coerência e atenção explícita com o educar com a questão 

apresentada por Saviani (2012b), ao situar a importância de uma ação educativa intencional 

como condições básicas para a construção de um sistema educacional. De acordo com o autor, 
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a coerência em relação à situação de que faz parte se exprime, de forma precisa, pelo fato de 

operar intencionalmente sobre ela. Esclarece que 

 

Sistema é a unidade de vários elementos intencionalmente reunidos, de modo a 

formar um conjunto coerente e operante. [...] Com efeito, se o sistema nasce da 

tomada de consciência da problematicidade de uma situação dada, ele surge como 

forma de superação dos problemas que o engendraram (SAVIANI, 2012b, p. 72; 

grifo do autor). 

 

Todavia, conforme discutimos anteriormente, a concepção de educação e os modelos a 

serem alcançados estão relacionados, também, com as contingências e expectativas de 

determinado momento social. Nesse sentido, embora a apropriação de um referencial teórico 

para o direcionamento das atividades possibilite posturas mais homogêneas entre as ações de 

âmbito administrativo-pedagógico, constatamos que, no contexto desta pesquisa, a 

organização desse atendimento também se relaciona às mudanças de gestão no quadro de 

secretários da educação e/ou das equipes responsáveis pela estruturação do atendimento, não 

sendo apenas uma consequência do referencial teórico adotado. Tal realidade é confirmada na 

fala da coordenadora da Divisão de Ensino Especial, ao discorrer sobre a forma de 

organização e estruturação do atual atendimento especializado oferecido pela rede de ensino. 

 

Então, assim... Só tínhamos uma pessoa que coordenava geral [...] especificamente 

Educação Especial nós não tínhamos [...]. É cada prefeito que entra, cada gestor [...]. 

Então assim, eu acho que é até por isso que acaba não sendo fechado. E não é bom 

isso! Porque de repente assim, você está assumindo, que nem agora, ano que vem 

tem eleição, 2016! Possivelmente nova equipe e tal... Aí é assim, começam-se outros 

e daí a equipe se estrutura da forma como quem está na gestão achar melhor. [...] 

Quando ele
82

 me chamou, vim só eu para a educação especial e daí eu fui, de certa 

forma, montando a equipe como ela está agora, porque daí nós fomos vendo a 

necessidade e o que precisava (HORTÊNCIA). 

 

Embora tenhamos apresentado a aproximação da forma de organização e estruturação 

da rede de ensino de Aparecida de Goiânia/GO com os princípios da Miscelânea Pragmática 

cuja proposta se assenta, conforme já discutimos, em princípios de racionalidade e de 

contenção de gastos, constatamos que, ao analisarmos os aspectos relacionados ao 

financiamento para o AEE, esta concepção não ficou explícita nesta categoria analisada. A 

organização desse atendimento evidenciou que a rede de ensino atende, no AEE, a um 

quantitativo maior de alunos considerados com dificuldades de aprendizagem (54%) do que, 

especificamente, alunos público-alvo do atendimento (46%), demonstrando estar mais 

                                                           
82

 Está se referindo ao atual secretário da educação. 
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relacionada com as mudanças de gestão no quadro de secretários da educação do que com os 

princípios constatados nas bases teórico-pedagógicas que orientam esse serviço na rede de 

ensino. 

Sabemos que a falta de coerência existente entre as várias concepções e até mesmo os 

divergentes posicionamentos presentes dentro dos referenciais teóricos que compõem a 

categoria Miscelânea Pragmática possibilitam essa alternância entre objetivos e metas, 

dependendo das questões analisadas, ou seja, determinada concepção pode se manifestar em 

uma categoria e se ausentar na outra. Porém, o direcionamento desse atendimento centrado 

em uma opção de gestão foi esclarecido na fala da coordenadora do departamento de 

Coordenadoria de Inclusão Escolar, conforme apontamos:  

 

A manutenção da estrutura do atendimento realizado no município está mais 

relacionada à concepção de gestão do que das diretrizes operacionais do MEC. Se 

entrar outro secretário da educação e decidir atender só os alunos que o governo 

estiver financiando, vamos ter que reestruturar tudo [...] (CALIANDRA). 

 

Outro agravante ocasionado pelas bases teórico- pedagógicas que articulam o trabalho 

do AEE sob uma perspectiva das teorias que compõem a categoria Miscelânea Pragmática é 

em relação à especificação do público de atendimento. Historicamente, conforme já 

discutimos anteriormente, no campo da educação especial, assim como ocorre com a 

educação em geral, a política tem vinculações com o empobrecimento curricular opondo-se ao 

que seria necessário, em termos de aprendizagens que visem ao desenvolvimento humano, 

fator que se agrava mais ainda ao considerarmos que tais políticas estão estruturadas dentro de 

um modelo econômico capitalista que prima por uma educação compensatória. Em 

consequência disso, verificamos que, devido à orientação de a educação especial posicionar-

se com um discurso inclusivo, envolvendo alunos com dificuldades no processo de ensino-

aprendizagem que não esteja vinculada a uma causa orgânica específica, o Atendimento 

Educacional Especializado, realizado em Salas de Recursos Multifuncionais, está se 

constituindo como sendo um programa destinado a compensar deficiências de diferentes 

ordens, secundarizando a sua especificidade pedagógica. 

Ao elaborarem mecanismos para a redução das dificuldades de aprendizagens, muitas 

vezes oriundas da falta de políticas sociais mais amplas, verificamos que uma das alternativas 

encontradas pelas redes de ensino é direcionar este público para o atendimento na Sala de 

Recurso Multifuncional, no AEE.  
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Entendemos que a matrícula dos alunos com dificuldades de aprendizagem em um 

serviço da educação especial revela uma prática de transferência do problema de ensino-

aprendizagem para a criança e não ao sistema, visto que, se a criança não apresenta nenhuma 

deficiência, a sua dificuldade de aprendizagem pode estar relacionada com a metodologia de 

ensino e/ou com outros condicionantes provocados pela carência cultural e social. Isso faz 

com que o AEE, nessa perspectiva, passe a funcionar como um mecanismo de certificação de 

problemas pedagógicos.  

 Saviani (2012b), ao discutir sobre os processos de estruturação do homem, ressalta 

que, ao educar uma criança, deve-se levar em conta, além das realidades física, biológica e 

psicológica, sua realidade cultural. Esclarece que, 

 

Além do meio físico (natural) já referido, ela vive num meio humano (artificial), 

construído pelo homem; ela vive numa época determinada (o século XX) que tem 

problemas específicos. [...] E ela se encaixa nesse conjunto, é influenciada por ele, 

depende dele (SAVIANI, 2012b, p. 40).  

 

 Desse modo, a centralidade não deve estar apenas na “dificuldade” da educação, mas, 

também, na sua provável “impossibilidade” frente às condições objetivas que lhes são dadas 

no seu contexto histórico-cultural (dimensão familiar, financeira, regional, etc) e que acabam 

influenciando significativamente. 

Este “alinhamento” entre a Educação Especial e a política inclusiva, que prima por 

uma educação de princípios compensatórios, constitui um dos pontos de tensão na política 

educacional direcionada aos educandos considerados público-alvo da educação especial. A 

inserção dessa modalidade de ensino no espaço escolar permite justificar a pluralidade de 

todos os tipos de atendimentos sob a alegação da diversidade dos alunos, pelo reconhecimento 

de suas dificuldades, potencialidades, diferenças, etc. No entanto, até que ponto as 

especificidades próprias do desenvolvimento e da aprendizagem dos educandos avaliados 

com deficiência estão sendo consideradas nesta multiplicidade de atendimentos? “[...] A 

pluralidade não estaria também significando desigualdade de objetivos e resultados 

educacionais?” (GARCIA, 2004, p. 99).  

Esses questionamentos nos instigam a refletir sobre a concepção de educação e/ou 

sobre o papel que a escola assume dentro desta perspectiva para a promoção do 

desenvolvimento humano. A função da escola, que aqui se refere, “[...] de um lado, à 

identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da 

espécie humana para que eles se tornem humanos e, de outro lado e concomitantemente, à 
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descoberta das formas mais adequadas para atingir esse objetivo” (SAVIANI, 2013b, p.13), 

devido a sua ligação com as bases liberais e economicistas, passa a ser vista como um 

instrumento de equalização social, espaço onde a especificidade educacional é secundarizada 

em detrimento de uma educação com princípios compensatórios. 

De acordo com Saviani (2012a), a educação compensatória configura-se como uma 

resposta não crítica às dificuldades educacionais postas em evidência pelas teorias crítico-

reprodutivistas. Nesta, a função básica da educação continua sendo interpretada em termos de 

equalização social, recorrendo a um conjunto de programas destinados a compensar 

deficiências de diferentes ordens, tais como de saúde e nutrição, familiares, emotivas, 

cognitivas, motoras, linguísticas, etc. Todavia, desse modo, acaba-se colocando sob a 

responsabilidade da escola muitos problemas que não são especificamente educacionais e a 

consequência é a pulverização dos esforços e de recursos com resultados praticamente nulos 

do ponto de vista educacional, neutralizando, assim, a eficácia da ação pedagógica.  

Em se tratando dos objetivos idealizados para o AEE, a probabilidade de a escola 

atingir sua especificidade se torna ainda mais limitada. Embora a composição dos 

atendimentos oferecidos nas SRM serem configurados como sendo de “natureza pedagógica” 

e embora tenhamos clareza de que os objetivos da educação especial devem apresentar a 

mesma finalidade da educação como um todo, entendemos que, dadas as especificidades no 

desenvolvimento desses educandos, torna-se necessário reconhecer e defender as 

particularidades desse serviço. Para tanto, partimos do entendimento de que a ação 

educacional neste espaço requer pensar as atividades e metodologias de modo a elevar o 

homem da sua condição primitiva à forma cultural, ultrapassando o determinismo biológico e 

projetando-o a outro patamar, “transformando-o”, “metamorfoseando-o” (VYGOTSKY, 

LÚRIA, 1996), indo muito além de proposições de novas práticas pedagógicas com o objetivo 

utilitarista de promover uma “universalização do ensino”. 

A concepção vygotskyana considera que a criança desenvolve suas habilidades no 

entrelaçamento das condições biológicas, culturais e históricas, em um processo de 

aprendizagem mediada socialmente, na interação com outros seres humanos. Essa 

transposição do caráter primitivo para o cultural ocorre porque o homem convive com outros 

homens e vai se apropriando do que já se tem desenvolvido historicamente. Entende-se que 

nenhuma pessoa nasce pronta, independentemente das potencialidades genéticas que possua. 

Ao discutir sobre o processo de humanização, Leontiev (1978, p. 238-239) deixa isso claro ao 

destacar que “[...] a criança no momento de seu nascimento não passa de um candidato à 
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humanidade, mas não a pode alcançar no isolamento: deve aprender a ser um homem na 

relação com os homens [...]”. Segundo o autor russo, tudo o que há de especificamente 

humano em nosso psiquismo forma-se no trajeto da vida.  

O autor esclarece, ainda, que o processo de humanização está vinculado à apropriação 

do desenvolvimento histórico das aptidões humanas, presentes nos fenômenos objetivos da 

cultura material e espiritual.  O ser humano para se objetivar precisa se apropriar das 

objetivações das atividades de outros homens e, ao fazer isso, o indivíduo torna-se social. Para 

se apropriar desses resultados e fazer uso do que o autor chama de “órgãos da sua 

individualidade”, o ser humano deve se apropriar dos fenômenos do seu mundo circundante 

por meio da mediação de outros sujeitos e isso se dá por meio da educação. Assim, a defesa 

sobre a importância da qualidade dos processos de ensino e da educação ganha destaque nos 

fundamentos teóricos da concepção vygotskyana. A educação tem papel específico no 

processo de desenvolvimento de uma sociedade, conforme defende Leontiev (1978, p. 291-

292): 

[...] toda etapa nova no desenvolvimento da humanidade, bem como dos diferentes 

povos, apela forçosamente para uma nova etapa no desenvolvimento da educação 

[...]. Esta relação entre o progresso histórico e o progresso da educação é tão estreita 

que se pode sem risco de errar julgar o nível geral do desenvolvimento histórico da 

sociedade pelo nível de desenvolvimento do seu sistema educativo e inversamente.   

 

Quando discutimos o desenvolvimento do aprendiz a partir  dos fundamentos teóricos 

da Psicologia Histórico-Cultural, estamos assumindo o pressuposto de que o desenvolvimento 

ocorre por meio da aprendizagem, a partir do processo socialmente organizado e das relações 

culturais internalizadas. Uma vez que a educação escolar faz parte desse meio social, entende-

se ser o ensino o maior responsável por acionar o desenvolvimento desse potencial 

(VYGOTSKY, 1989), principalmente no que se refere ao desenvolvimento do educando com 

deficiência. A escola, como instituição por excelência de socialização dos conceitos 

desenvolvidos pela humanidade ao longo da história, é o espaço primordial para a 

compensação da deficiência por meio de um ensino que suscite a necessidade de alcançar 

níveis elevados de desenvolvimento. 

Na década de 1920, Vygotsky (1997) inicia seus estudos em defesa de uma nova 

Defectologia, fazendo uma crítica à defectologia contemporânea, considerada, pelo autor, 

como uma pedagogia menor, fundamentada nos problemas quantitativos do desenvolvimento 

infantil diferenciado pela deficiência. Para o autor, a defectologia deveria ser considerada uma 

ciência, conforme destacamos: 
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A defectologia está lutando agora por uma tese básica, uma tese que tem como 

defesa a única garantia de sua existência como ciência, precisamente pela tese que 

diz: a criança cujo desenvolvimento está complicado por um defeito não é 

simplesmente menos desenvolvida que seus pares normais, mas se desenvolve de 

outro modo (VYGOTSKY, 1997, p. 12; grifo do autor).   

 

A defectologia vygostskyana salienta uma visão prospectiva e positiva do ser humano, 

partindo do princípio de que toda a vida psíquica do indivíduo apresenta atitudes combativas a 

fim de cumprir as exigências da existência social. Na visão do estudioso, a deficiência 

desempenha um duplo papel no desenvolvimento da personalidade da criança.    

 

Por um lado, o defeito é menos, a limitação, a debilidade, a diminuição do seu 

desenvolvimento, por outro lado, precisamente porque cria dificuldades, estimula 

um avanço elevado e intensificado. A tese central da defectologia atual é a seguinte: 

todo defeito cria os estímulos para elaborar a sua compensação (VYGOTSKY, 

1997, p. 14). 

 

Assim, cada ato psíquico não teria apenas uma vinculação com o passado, mas 

também com o futuro da personalidade, o que se chama orientação final da conduta.  Essa 

visão se mostra como uma exigência dialética de compreender os fenômenos em eterno 

movimento (VYGOSTSKY, 1997). Isso, de acordo com nosso entendimento, serve de alerta 

para a necessidade de a educação exercer um vigoroso papel no sentido de promover a 

compensação do defeito através de estratégias culturais que compõem as vias colaterais do 

desenvolvimento do educando com deficiência, considerando ser esta um poderoso estímulo 

para a reorganização do psiquismo do sujeito. 

Por reconhecer que o ser humano está situado num contexto espacial e temporal que o 

determina, isto é, subsidiado pelos fundamentos teóricos representados pela Miscelânea 

Crítica, constatamos uma forma diferenciada de organizar o mesmo atendimento da Educação 

Especial. Por defender uma concepção de trabalho educativo que orienta a organização do 

atendimento aos alunos com deficiência, fundamentado em uma concepção que reconhece as 

especificidades física, biológica, psicológica e cultural, as quais o educando é constituído, 

verificamos que, ao prever e prover ações diferenciadas para atender às particularidades do 

seu desenvolvimento humano, a organização institucional priorizou, além do atendimento 

específico na SRM para os alunos considerados público-alvo da educação especial, a 

constituição de espaços próprios para cada uma das áreas a serem atendidas (CAP, CAS, 

CAE-DF). Com isso, se estabeleceu a articulação com o setor da saúde, possibilitando que o 

ensino especializado se constitua, efetivamente, como complementar e suplementar ao ensino 



186 

 

comum, conforme nos esclarece a coordenadora que acompanha o trabalho realizado nas 

SRM no município de Cascavel/PR. 

 

É o CAS e o CAP que nós temos. É um espaço diferenciado [...]. Para a deficiência 

auditiva a criança tem o atendimento lá no CAS, que é a sala de recurso 

multifuncional, mas voltada para a área da surdez. E daí a criança com deficiência 

visual também tem o atendimento lá no CAP, voltado para a área da deficiência 

visual [...]. Então eles não são atendidos aqui, porque daí tem que ser uma pessoa 

especializada nesta área. Até a própria avaliação, porque daí não é a mesma 

avaliação. A equipe que avalia o aluno cego e aluno surdo é essa equipe do CAS e 

do CAP. São eles que avaliam e são eles que irão acompanhar o trabalho com a 

criança (ARAUCÁRIA). 

 

Em relação aos educandos que apresentam dificuldades de escolarização vinculadas 

estritamente à natureza pedagógica, a rede de ensino recorreu às orientações colocadas pela 

LDB 9.394/96 (BRASIL, 1996), a qual preconiza que o reforço escolar e os estudos de 

recuperação devem fazer parte de propostas do sistema educacional brasileiro no que se refere 

à melhoria da qualidade do ensino e à minimização do fracasso escolar, não direcionando, 

portanto, esta responsabilidade aos serviços realizados pela Educação Especial. 

 

Todas as unidades escolares têm o reforço escolar. É uma política do município. 

Quando que se dá o reforço escolar? Quando o professor percebe que a criança está 

com dificuldade de acompanhar a turma. [...] encaminha para o reforço escolar, faz 

uma conversa com a diretora, faz uma conversa com a coordenadora e também faz 

um estudo de caso com essa criança né, porque, de repente, a criança não tem um 

problema de compreensão. De repente ele está com problemas é de adaptação, 

até com a própria professora às vezes (ARAUCÁRIA; grifo nosso). 

 

 

Inferimos que tais perspectivas teóricas apontam para os sistemas de ensino 

direcionamentos que induzem a uma organização institucional atenta não simplesmente à 

transmissão do saber, mas também aos métodos e às formas de planejamento de todo o 

conjunto das atividades escolares, de forma que possibilitem a real assimilação do saber 

escolar. Segundo Saviani (2013b, p. 17), 

 

[...] para existir a escola não basta a existência do saber sistematizado. É necessário 

viabilizar as condições de sua transmissão e assimilação. Isso implica dosá-lo e 

sequenciá-lo de modo que a criança passe gradativamente do seu não domínio ao 

seu domínio. Ora, o saber dosado e sequenciado para efeitos de sua transmissão-

assimilação no espaço escolar, ao longo de um tempo determinado, é o que nós 

convencionamos chamar de “saber escolar”.  

 

No caso do atendimento educacional especializado aos alunos da Educação Infantil, 

constatamos que, enquanto que por uma perspectiva da Miscelânea Pragmática a forma de 
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organização segue a mesma estrutura do serviço oferecido no ensino fundamental, 

desconsiderando assim as especificidades dessa faixa etária, inclusive no que se refere aos 

recursos pedagógicos e mobiliários, por outro lado, partindo dos princípios orientados pelas 

teorias miscelâneas críticas, as redes de ensino elaboram estratégias específicas e apresentam, 

nos seus planos de atendimentos, ações e prazos para uma estruturação adequada do serviço. 

Entendemos que esta “opção” apresentada pela forma de organização fundamentada 

em princípios pragmáticos se justifica, primeiramente, pela filiação dessas perspectivas 

teóricas às bases liberais e economicistas, que remetem a educação para a lógica do custo-

benefício, permeada pela valorização do menor gasto com maior frequência (GARCIA, 

2006). E, em segundo, por ser uma característica própria do pragmatismo validar, nas 

pedagogias contemporâneas, a ênfase na ação (DUARTE, 2010), isto é, o conhecimento 

ocorre através da prática. Por esse viés, isso justifica a rede de ensino primeiro ofertar o 

atendimento e, a partir das “experiências” obtidas, orientar a realidade.   

O segundo conjunto de informações, obtido a partir da análise dos documentos 

levantados e de entrevistas realizadas, procurou identificar as possibilidades de organização e 

estruturação do AEE no que se refere aos aspectos levantados no âmbito técnico-científico 

desse atendimento. Neste âmbito, a política inclusiva apresenta as competências necessárias 

ao profissional que atua no quadro de apoio pedagógico especializado, tanto no contexto da 

sala comum quanto no AEE, orientando as redes de ensino que ofereçam oportunidades de 

formação continuada para esses profissionais. 

No decorrer de nossas investigações, verificamos que a falta de uma política de 

formação no âmbito federal, estruturada e planificada para os profissionais que atuam na 

Educação Especial, impulsiona as redes de ensino a recorrerem de vários “arranjos” com a 

finalidade de atenderem à demanda do público de atendimento e aos aspectos operacionais da 

política inclusiva. 

As orientações apresentadas nesse âmbito, ao serem organizadas e estruturadas tendo 

como referencial os princípios apresentados em teorias aqui identificadas como sendo 

miscelâneas pragmáticas, contribuem para que os profissionais que atuam no AEE reduzam a 

sua atividade docente a uma dimensão técnico-operacional, esvaziada do sentido de uma 

atividade de caráter formativo.  

Partindo dessa perspectiva teórica, uma das formas identificadas pelas redes de ensino 

para garantir o atendimento especializado na SRM é autorizar a atuação de professores que 
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não têm formação específica na educação especial, conforme nos esclarece a coordenadora do 

departamento da CIE. Contudo, aponta ser este um dos maiores dilemas enfrentados: 

 

[...] ao mesmo tempo em que precisamos garantir o quadro de profissionais para o 

atendimento nas unidades escolares, precisamos observar o perfil do professor. [...] 

no início do ano nós até priorizamos a especialização na área, mas chega um 

momento que não dá, são muitos casos, ministério público, diretores pressionando, 

pais... [...] acabamos fazendo a lotação do profissional sem experiência comprovada 

na educação especial, mas aí oferecemos a formação continuada [...] 

(CALIANDRA).  

 

 A autorização para a realização da função passa a ser relacionada às experiências 

anteriores na inclusão ou sugestão da equipe escolar por entender que o profissional tem 

habilidades e interesses que ajudariam no processo. Por esse viés, as “oportunidades de 

formação continuada” que os documentos legais orientam que os sistemas de ensino 

possibilitem aos profissionais passam a se constituir como sendo a “única” condição real para 

obter a formação na área. Tal realidade é confirmada pelo depoimento da professora da escola 

“Corumbá”: 

Sou pedagoga e especialista em Educação Infantil (rs,rs...), o que eu sei sobre 

inclusão foi a secretaria que me proporcionou né, e as pesquisas que a gente faz pela 

internet. O resto [...] é boa vontade (rs,rs...)! (PROF. FLOR-DE-PEQUI). 

 

 Nesse sentido, é oportuno observar as perspectivas teóricas sob quais esses cursos 

estão sendo fundamentados, pois estudos realizados por Mizukami (1986) revelam que as 

práticas manifestadas pelos professores em sala de aula tendem a ser decorrentes de três 

fatores: primeiro, de uma real compreensão teórica; segundo, devido à predominância de um 

“bom senso”; e/ou terceiro, devido a fragmentos do ideário pedagógico veiculado durante os 

cursos de formação. No contexto desta pesquisa, partindo de uma perspectiva de Miscelânea 

Pragmática, percebe-se, nos cursos de formação destinados aos professores que atuam no 

AEE, uma centralidade em temáticas voltadas para os fundamentos das deficiências, 

evidenciando que a atenção nos espaços pedagógicos tem sido direcionada para aquilo que se 

apresenta faltoso aos alunos com deficiências.  

 Tal posicionamento pode resultar em intervenções ou ações sob a esfera das 

aparências e dos sintomas, desconsiderando as diferentes possibilidades e modo de existir do 

ser humano, conforme podemos evidenciar no relato apresentado pela professora “Flor-de-

Pequi”. Ao ser questionada se os conhecimentos adquiridos durante a graduação, nos cursos 

de formação oferecidos pela secretaria da educação e nos estudos realizados pela internet 
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(conforme a professora relatou anteriormente) estão sendo suficientes para subsidiar o 

atendimento na SRM, a professora informa: 

 

Não! (rs,rs) Eu acho que eu precisaria fazer algo assim, mais relacionado com 

psicologia. Algo assim [...] porque a maioria dos problemas desses alunos que 

frequentam o AEE são mais problemas psicológicos. Eu queria muito entender um 

pouquinho sobre como funciona a cabeça dessas crianças, como eu poderia tentar 

ajudar eles. Tipo uma terapia, essas coisas... É mais assim, nesse sentido! (PROF. 

FLOR-DE-PEQUI). 

 

 Ao discutir sobre a importância de atingir a transposição da necessidade biológica à 

pessoa com deficiência, Barroco (2011) alerta que essa prática de pautar-se e intervir naquilo 

que se apresenta à primeira vista reproduz a lógica da produção aligeirada, sob a qual se 

encontra estruturada a atual forma de organização social. A filiação da política educacional 

com as bases liberais e economicistas se reflete em pressões de toda ordem para índices 

quantitativos de produção na esfera educacional. No entanto, no âmbito da Educação 

Especial, este “aligeiramento”, além de inferir na formação docente, na apropriação dos 

saberes sistematizados, na produção do conhecimento e no ensino, apresenta sérias 

implicações aos alunos com deficiências, pois, de forma compreensível, mas nem por isso 

justificável, acabam validando que “[...] os profissionais que atuam junto a eles se dediquem 

mais aos procedimentos metodológicos que a formação, neles, do humano” (BARROCO, 

2011, p.172). 

 Desse modo, entendemos que a fundamentação teórico-metodológica que oriente a 

educação especial deve permitir a superação do biológico pelo cultural, possibilitando, 

igualmente, nas palavras de Barroco (2011, p. 172), o desenvolvimento de uma “escola 

especial forte para quem se apresentava como fraco”. Todavia, para que tal realidade se 

concretize, a autora acrescenta a importância de professores e instituições oferecerem 

subsídios para que 

 [...] o aluno se aproprie dos conteúdos cotidianos próprios à realização da 

genericidade humana em suas vidas e também de conteúdos científicos, filosóficos e 

artísticos que lhes permitam a constituição da singularidade sobre um patamar mais 

elevado que o da mera reprodução da existência (BARROCO, 2011, p. 173). 

 

Nesses termos, questionamos os modelos de formação que pressupõem a existência 

de um indivíduo fragmentado e descontextualizado, o que acarreta, no campo da educação 

especial, uma ênfase no que se apresenta faltoso ao desenvolvimento, desconsiderando, 
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portanto, o caráter histórico do ser humano e o papel privilegiado da mediação para o 

desenvolvimento de formas superiores de ampliação do conhecimento.  

Os aspectos fundamentais da abordagem vygotskyana que tratam da concepção da 

pessoa com deficiência partem da compreensão de que o desenvolvimento aborda aspectos 

que relacionam a concepção da deficiência ou do defeito ao processo de compensação social e 

ao processo educacional. Nesses termos, o que determina a deficiência são as repercussões 

sociais com as quais o indivíduo está envolvido e/ou ao modo como ele vive e não meramente 

a questão biológica (VYGOTSKY, 1997).  

A concepção dialética do desenvolvimento da criança com deficiência é determinada 

pelo desenvolvimento natural e cultural, conforme aponta Vygotsky e Luria (1996, p. 221): 

“O comportamento cultural compensatório sobrepõe-se ao comportamento natural defeituoso. 

Cria-se uma ‘cultura do defeito’ específica: além de suas características negativas, a pessoa 

fisicamente deficiente adquire características positivas”. Assim, a educação apresenta-se 

como primordial, devendo prever e prover técnicas artificiais culturais, um sistema especial 

de signos ou símbolos culturais adaptados às peculiaridades da organização psicofisiológica 

da criança com deficiência, possibilitando, desse modo, a apropriação dos instrumentos 

materiais e intelectuais como forma de superação da condição de espécie biológica pela 

formação do gênero humano, conforme defende Vygotsky (1997, p. 27-28): 

 

Com frequência são necessárias formas culturais peculiares, criadas especialmente 

para que aconteça o desenvolvimento cultural da criança deficiente. A ciência 

conhece uma quantidade de sistemas culturais artificiais oferecendo interesse 

teórico. A par com o alfabeto visual, que é utilizado por toda a humanidade, é criado 

para os cegos o alfabeto especial tátil, de caracteres pontilhados. Junto com a 

linguagem sonora de toda humanidade é criada a dactilologia, nomeadamente, o 

alfabeto digital e a fala mímico-gestual dos surdos-mudos. Os processos de domínio 

e utilização destes sistemas culturais auxiliares se distinguem por sua profunda 

peculiaridade em comparação com o uso dos meios habituais da cultura. Ler com as 

mãos, como faz o cego, e ler com a vista são processos psicológicos diferentes, mas 

que cumprem a mesma função cultural na conduta de uma criança e tem, 

basicamente, um mecanismo fisiológico similar. 

   

      

Desse modo, entendemos e defendemos que os modelos de formação docente e 

metodologias devem visar à promoção do desenvolvimento humano em suas múltiplas 

dimensões de forma concreta, situada e datada e não de forma fragmentada. Saviani (2013, p. 

13) explicita a questão situando a natureza e a especificidade do processo educacional:  
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Portanto, o que não é garantido pela natureza tem que ser produzido historicamente 

pelos homens, e aí se incluem os próprios homens. Podemos, pois, dizer que a 

natureza humana não é dada ao homem, mas é por ele produzida sobre a base da 

natureza biofísica.  

 

Constatamos que, partindo de uma orientação fundamentada nos princípios teóricos 

que compreendem a categoria Miscelânea Crítica, tais direcionamentos apresentam maiores 

possibilidades de serem concretizados. Os cursos de formação para professores, apresentados 

pela rede municipal de ensino de Cascavel/PR, abordaram, em suas temáticas, especificações 

técnicas e operacionais do programa (reestruturação do atendimento) e estudos científicos que 

orientam a proposta curricular sobre os processos de desenvolvimento da formação humana. 

Entretanto, destacam como condição para o desenvolvimento os conteúdos científicos que 

compõem o currículo. A ênfase está, pois, nas condições que geram o desenvolvimento e não 

no que se encontra faltoso ao educando. 

Essa compreensão é assinalada pelo documento curricular da rede de ensino ao 

orientar as unidades escolares sobre o objetivo do atendimento especializado aos alunos com 

deficiência visual, auditiva e física, conforme destacamos: 

   

[...] ressaltamos que, ao se fazer referência à pessoa cega ou com baixa visão, 

buscamos superar os modelos assistencialistas e clínico-terapêuticos. [...] Aqui, 

diferente desses modelos criticados, concebe-se que a escolarização de alunos sob 

tais condições possa se dar de modo efetivo em escolas regulares, favorecendo 

experiências entre pessoas com e sem comprometimento visual. Na verdade, 

entendemos que elas são essenciais, desde que sob mediações instrumentais e que 

levem à constituição social da individualidade, que se compõe contando com os 

conteúdos presentes nas relações sociais (CASCAVEL, 2008, p. 85; grifo nosso).  

 

A deficiência auditiva é causada por diversos fatores: hereditários, pré, peri e pós- 

natais. Ante à complexidade que envolve esta questão, marca-se que cabe à 

educação escolar atentar-se aos aspectos relacionados à aprendizagem dos 

alunos sob esta condição (CASCAVEL, 2008, p. 85; grifo nosso).  

 

O desenvolvimento do método de ensino para surdos não está baseado em 

aprender articular as palavras, mas em que o aluno se aproprie do 

conhecimento cientificamente elaborado, garantindo assim sua participação nas 

manifestações da atividade social e em seu desenvolvimento linguístico, não o 

diferenciando da educação da pessoa ouvinte (CASCAVEL, 2008, p. 97; grifo 

nosso). 

 

[...] ao se reportar à deficiência física deve-se ter claro que uma outra meta da escola 

é contribuir para que o aluno torne-se um adulto independente, capaz de conviver 

com a deficiência, visto que este é um sujeito pleno e historicamente situado 

(CASCAVEL, 2008, p. 103). 
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Partindo desse entendimento, outra possibilidade que observamos de se estruturar esse 

serviço foi o estabelecimento de critérios que priorizem a trajetória de formação do servidor 

no atendimento especializado. Verificamos que, para atuar no quadro de apoio pedagógico 

especializado, esta rede, em suas normativas legais, estabelece critérios que priorizam os 

profissionais que apresentarem maiores competências técnico-científicas para exercerem a 

função. 

No entanto, como bem apontam Souza e Tavares (2013), a presença do direito como 

bem jurídico não encontra, por si só, a condição suficiente para sua efetivação no plano da 

vida social. Os condicionantes da vida produtiva também interferem no processo. Assim, 

embora a rede de ensino assegure, em seus documentos orientadores, a necessidade de uma 

relação mínima entre a formação do profissional e sua atuação na educação especial, 

constatamos que as condições objetivas para concretizar tal observância não se efetivam. A 

amplitude de papéis e as responsabilidades que são atribuídas aos professores da Educação 

Especial acabam distanciando os profissionais desta área de atuação, o que direciona o setor 

responsável pela organização do atendimento especializado nas redes de ensino a 

completarem o quadro com profissionais que não apresentam elaboração teórica e conceitual 

para exercer a função, conforme nos relata a coordenadora da DVEE: 

 

Sim, só que, no entanto, contudo, a gente não dá conta de ter só esse profissional, 

por que, assim [...] a gente tem profissional com formação, e muito! Porque essa é 

uma área que muita gente procura fazer formação. Só que daí eu tô na escola, vejo o 

aluno e não quero [...] então, a gente tem bastante dificuldade neste aspecto e às 

vezes, a gente pega aquele que quer. Que as vezes até faz um trabalho até melhor do 

que aquele que tem formação [...]. Mas aí vêm as formações, as formações vão 

acontecendo continuamente nos cursos que a equipe promove e também o 

coordenador tem que tá lá para auxiliar, porque essa é uma das funções deles 

(HORTÊNCIA). 

 

 

Embora concordemos com a necessidade de se objetivar uma relação específica entre a 

formação e a função a ser realizada pelos profissionais que atuam na EEs, sob a alegação de 

que tal distanciamento, além de promover práticas pedagógicas que se restringem a legitimar 

políticas oficiais, esvaziadas de caráter formativo, pode operar também como subsídios que 

refletem negativamente na constituição da identidade profissional dos docentes (SANTOS, 

SILVA, 2015), questionamos as reais possibilidades formativas que esses professores têm 

para se apropriarem de tais conhecimentos.  

Conforme discutimos anteriormente, dadas as condições objetivas e intencionalidades 

políticas sob as quais os cursos de formação de professores estão fundamentados, 
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interrogamos: Quem educa esse super educador? As instituições de ensino em nível superior 

atendem às especificidades do desenvolvimento dos alunos com deficiências ao delinearem a 

matriz curricular para os cursos de formação de professores? Dadas as mudanças ocorridas na 

esfera da produção, apoiadas em teorias de base produtivista, entende-se que as condições 

trabalhistas estão relacionadas aos interesses e esforços de cada um para se manter 

constantemente atualizado (SAVIANI, 2013a). Não obstante, em quais espaços formativos 

esses professores têm buscado o aprimoramento profissional? Os modelos teóricos que 

fundamentam esses cursos estão comprometidos com um processo educacional que consiga 

transformar-se em objeto de superação, garantindo, assim, que a pessoa com deficiência 

adquira a cultura universal e, por meio desta, amplie suas possibilidades de compreensão e 

intervenção na realidade ou estão operando na mera aquisição de competências que 

encaminham o indivíduo para a alienação e colocam a escola a serviço do mercado?  

Retomando a nossa discussão em relação aos mecanismos que as redes de ensino estão 

recorrendo para atender às orientações operacionais do atendimento especializado, apontamos 

que uma alternativa que as secretarias de educação estão utilizando para valorizar a formação 

continuada dos profissionais é estabelecer, como critério de modulação no AEE, os 

professores que apresentam vínculo empregatício com o município. As nossas investigações 

evidenciaram que, desde o ano de 2013, a rede de ensino de Aparecida de Goiânia/GO deixou 

de admitir, no quadro de profissionais que atua no AEE, professores que não sejam do quadro 

efetivo, intencionando com esta medida garantir uma melhora no atendimento em médio 

prazo. 

Entretanto, embora essa alternativa bonifique a rede de ensino no sentido de ser uma 

opção que se apresenta adversa à política de contratação de professores evidenciada nas 

políticas mais recentes, os princípios teóricos que fundamentam a proposta político-

pedagógica da rede direcionaram a organização do plano de formação dos professores para 

uma perspectiva pragmática e operacional.  

Verificou-se que a SME oferece cursos de capacitação em educação especial na 

perspectiva da educação inclusiva somente para o quadro de profissionais que já atua nessa 

modalidade. Além de distanciar a possibilidade de um trabalho colaborativo entre o ensino 

comum e o ensino especial, esse direcionamento compromete também o reconhecimento da 

universalidade do conhecimento. O ato de conhecer fica sendo dependente das 

particularidades do ponto de referência em que o profissional se encontra, ou seja, o 

conhecimento adquirido depende da função que ele exerce. O profissional, nesta perspectiva, 
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é preparado para adquirir as competências necessárias que as demandas educacionais exigem 

e não o que seria indispensável para a sua formação omnilateral, contínua e especializada.  

Diante dessa alienação humana e do desenvolvimento restrito, Manacorda (1991) 

considera a omnilateralidade como a finalidade da educação. Ao discutir a relação entre 

educação e trabalho, conforme se apresenta na atual forma de organização social, o autor 

esclarece que a divisão do trabalho capitalista cria a unilateralidade na qual se reúnem as 

determinações negativas que auxiliam o desenvolvimento de um ser humano incompleto, 

limitado e unilateral. Isso se explica pelo fato de que, para a manutenção de tal hegemonia, 

interessa a formação distinta para as diferentes classes sociais. O ser humano ideal para a 

sociedade capitalista seria aquele com uma formação técnica e restrita aos conhecimentos 

requeridos pelo estágio de desenvolvimento das forças produtivas, atendendo apenas aos 

interesses impostos pelo capital. 

Contudo, já sob o significado oposto ao da unilateralidade, Manacorda (1991), 

retomando o conceito de “omnilateralidade” formulado e desenvolvido por Marx, defende que 

o ser humano deve ser integralmente desenvolvido em suas potencialidades, apontando a 

necessidade de se reunir todas as perspectivas positivas do ser humano, conforme destacamos: 

 

Frente à realidade da alienação humana, na qual todo homem, alienado por outro, 

está alienado da própria natureza e o desenvolvimento positivo está alienado a uma 

esfera restrita, está a exigência da omnilateralidade, de um desenvolvimento total, 

completo, multilateral, em todos os sentidos das faculdades e das forças produtivas, 

das necessidades e das capacidades da sua satisfação (MANACORDA, 1991, p. 78-

79). 

 

Sob a perspectiva de uma educação unilateral, Duarte (2010, p. 37) alerta que tal ponto 

de vista contribui para a negação da perspectiva da totalidade humana no campo educacional 

e ressalta que “Uma das consequências mais perversas dessa limitação na prática cotidiana é a 

reprodução das desigualdades sociais e dos preconceitos que naturalizam tais desigualdades”. 

A falta de formação e de novos conhecimentos contribui para resistência às mudanças na 

atuação profissional. A professora “Flor-de-Pequi” apresenta as consequências que a falta de 

socialização do conhecimento infere na sua prática cotidiana e como que tal perspectiva vai se 

naturalizando no cotidiano:  

 

[...] A maior dificuldade para mim é trabalhar com os professores... [...] quando você 

vai fazer alguma coisa, dá uma orientaçãozinha, assim, “de leve”, elas falam: Ah! Tá 

falando o quê?! eu tenho tantos anos de rede, eu já fiz isso, não adianta não! 

(PROF. FLOR-DE-PEQUI). 
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Esse tipo de organização do trabalho e as atribuições dispensadas aos profissionais 

estão relacionados às mudanças ocorridas na esfera da produção. O novo tipo de controle do 

trabalho está apoiado em teorias de bases produtivistas (Teoria do Capital Humano). Nesta, é 

vigorado o entendimento de que as condições trabalhistas existem, porém, seu acesso e 

permanência estão relacionados aos interesses e esforços de cada um. Contudo, é importante 

ponderarmos que o acesso e a permanência se concretizam na esfera da aparência, uma vez 

que, dada a ausência de ênfase nos processos educacionais, esses cursos não atendem às 

especificidades que permeiam a oferta do serviço e/ou as expectativas dos professores que 

estão atuando há mais tempo, conforme evidenciamos na fala das professoras que atuam no 

AEE das escolas “Araguaia” e “Corumbá”. 

  Em relação ao atendimento ofertado na educação infantil, a professora “Flor-de-Ipê” 

pontua: 

As formações que nós estamos tendo é de grande valia, tudo...mas pro CMEI..., não 

tem muita coisa voltada para isso, então, assim, nesse ponto eu que tô indo atrás né... 

[...] Mas a questão do trabalho dentro do CMEI, eu acho que podiam dá uma 

aprofundada mais né... pra essa turminha. Até a questão dos materiais que vêm pra 

cá não tem muita valia pros pequenininhos. [...] acho que se é uma proposta eles 

deveriam ver isso também. (PROF. FLOR-DE-IPÊ). 

 

 

  E, no caso da formação para quem já está na atuação há mais tempo, a professora 

“Flor- de-Pequi” revela: 

 

Ah! Assim.... pra eu, que já tô há cinco anos né, eu acho repetitivo, sempre a mesma 

coisa, eu acho que já deveria ser mais prático né, assim.... deixar a gente falar mais, 

deixar a gente tirar a dúvida da gente, deixar falar na prática como funciona né... 

mas como tá sempre saindo e entrando professor de AEE... então, os novatos que tão 

entrando tem a necessidade de saber um pouquinho daquilo ali... mas acho que 

deveria ser mais prático, deixar a gente levar os nossos problemas de sala de aula e 

tirar as dúvidas (PROF. FLOR-DE-PEQUI). 

 

Entretanto, partindo de concepções teóricas que evidenciam uma preocupação em 

subsidiar os profissionais com conhecimentos que visem à promoção do desenvolvimento 

humano e não, especificamente, habilidades e competências para problemas pontuais, 

verificamos que, subsidiada por uma perspectiva que compreende a categoria Miscelânea 

Crítica, a rede de ensino de Cascavel/PR apresenta uma política de formação para todos os 

profissionais que atuam direta e indiretamente com os alunos atendidos pela Educação 

Especial. Para tanto, articula grupos distintos em uma mesma programação, promovendo 

possibilidades para maior articulação e transversalidade dessa modalidade dentro do sistema 

de ensino. 
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Entendemos que, para a EEs se constituir efetivamente como um serviço transversal 

na educação, sua proposta político-pedagógica deve ser inicialmente “transversalizada” a 

partir dos documentos orientadores elaborados pela SME e por uma política de formação de 

professores que contemplem todos aqueles que atuam direta e indiretamente com os alunos 

público-alvo dessa modalidade, de forma que seja possível direcionar e motivar posturas mais 

homogêneas nas ações pedagógicas realizadas pelas unidades escolares.  

Não queremos com isso dizer que tal forma de organização seria, pois, a resolução dos 

problemas. No entanto, a atenção para a perspectiva da totalidade humana nas ações 

promovidas pela SEMED proporciona aos profissionais consciência do seu papel e a 

necessidade de compreendê-lo como sendo um movimento histórico e dialético, que envolve 

uma formação omnilateral, contínua e especializada. Tal possibilidade ou realidade ficou 

evidenciada na fala da professora “Orquídea”: 

 

Todo aluno que chega ele é um desafio. Eu vejo assim, não tem uma formação que 

vai, vamos dizer assim: Ah! eu me formei nisso, minha caminhada é essa e essa 

formação vai dar conta. Cada aluno que chega é um desafio, cada síndrome, cada 

necessidade eu tenho que me debruçar [...], fazer o recorte específico naquela 

necessidade até eu compreender e tentar dar conta desse desafio. Não existe um 

modelo [...], eu vejo que eles são constantes (PROF. ORQUÍDEA). 

 

 

 O terceiro conjunto de informações que levantamos está relacionado com o âmbito 

pedagógico do Atendimento Educacional Especializado. Dentre as orientações apresentadas 

pela política inclusiva, os sistemas de ensino devem apresentar, neste âmbito, as ações 

relacionadas aos processos de identificação e encaminhamento dos alunos para o serviço da 

educação especial e direcionamentos para a organização da prática pedagógica do AEE na 

sala de recurso multifuncional. 

No que se refere à primeira orientação apresentada, verificamos que, partindo de uma 

perspectiva teórica fundamentada e organizada pelas concepções e princípios identificados na 

categoria Miscelânea Pragmática, o processo de identificação dos educandos para o 

encaminhamento aos serviços especializados não se constitui como referência ao atendimento. 

A própria unidade escolar faz a identificação e o encaminhamento do aluno e/ou, em casos 

complexos e com ausência de diagnóstico médico, a identificação se estende aos técnicos do 

setor responsável pela EEs, podendo contar, também, com parceria de instituições 

especializadas objetivando um diagnóstico mais preciso. Não obstante, embora a rede de 

ensino priorize o atendimento de alunos com deficiências nas SRM, em seu limite, são 

encaminhados para o atendimento especializado alunos com dificuldades no processo de 
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ensino-aprendizagem, vinculadas ou não a uma causa orgânica específica, conforme já 

discutimos anteriormente. 

Partindo do pressuposto de que a exigência de laudo médico para a regularização da 

matrícula do educando no Atendimento Educacional Especializado denotaria imposição de 

barreiras ao seu acesso aos sistemas de ensino, configurando-se em discriminação e 

cerceamento de direito, a política inclusiva, por meio da Nota Técnica nº 04, de 23 de janeiro 

de 2014 (BRASIL, 2014b), autoriza as redes de ensino, caso não haja o laudo médico, 

registrar no Plano de AEE do educando a necessidade do atendimento, conforme destacamos: 

 

Para realizar o AEE, cabe ao professor que atua nesta área, elaborar o Plano de 

Atendimento Educacional Especializado – Plano de AEE, documento comprobatório 

de que a escola, institucionalmente, reconhece a matrícula do estudante público-alvo 

da educação especial e assegura o atendimento de suas especificidades educacionais. 

Neste liame não se pode considerar imprescindível a apresentação de laudo médico 

(diagnóstico clínico) por parte do aluno com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação, uma vez que o AEE caracteriza-

se por atendimento pedagógico e não clínico [...]. Por isso, não se trata de 

documento obrigatório, mas, complementar, quando a escola julgar necessário. O 

importante é que o direito das pessoas com deficiência à educação não poderá ser 

cerceado pela exigência de laudo médico (BRASIL, 2014b). 

 

Tendo essa possibilidade de organização para o público de atendimento, constatamos 

que a escola, ao se orientar por teorias que fundamentam a categoria Miscelânea Pragmática, 

acompanha as nuances estabelecidas pelas relações capitalistas, reduzindo o que acarreta 

comportamentos inadequados ao contexto escolar e/ou familiar a uma suposta desorganização 

do quadro clínico do educando. Revelam-se assim muitos casos de alunos diagnosticados 

como tendo o “Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade” (TDAH) (através de 

relatório médico ou avaliação pedagógica da unidade de ensino) sendo encaminhados para o 

atendimento realizado pela educação especial nas SRM.  

Desse modo, de acordo com Eidt e Tuleski (2010), acabam-se desconsiderando os 

fatores históricos e culturais, compreendendo o aluno apenas como um organismo em 

desequilíbrio neuroquímico que necessita de ajustes, como se corpo e mente fossem 

independentes, contribuindo, por conseguinte, para o aumento do uso desenfreado de 

medicamentos.  

Inferimos que as concepções individualizante, naturalizante e biologizante de 

estruturação do ser humano não estão presentes somente nas análises da abstração de 

indivíduos isolados, correlacionam-se, também, a determinações sociais. No caso específico 
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do TDAH, Eidt e Tuleski (2010) ressaltam que o modelo de normalidade defendido pela 

burguesia, e adotada para compreender esse fenômeno, reafirma a visão idealista de ser 

humano, conforme destacamos: 

 

O uso cada vez mais disseminado de medicamentos em crianças consideradas 

portadoras de TDAH, nesses últimos anos, sugere a prevalência dessa visão 

idealista, naturalizante e biologizante acerca da constituição do psiquismo humano. 

Esse tipo de tratamento é dirigido às manifestações individuais de supostas 

disfunções do cérebro, separadas da realidade objetiva e do contexto em que se 

desenvolvem (EIDT; TULESKI, 2010, p.124): 

 

Em relação à segunda orientação, constatamos que os direcionamentos para a 

organização da prática pedagógica do AEE na SRM apresentam ênfase em possibilitar um 

roteiro para os procedimentos. A ausência de uma proposta pedagógica definida que oriente a 

unidade escolar sobre os meios e objetivos a serem observados durante a elaboração do plano 

de AEE, além de atribuir às unidades escolares a responsabilidade por tais projetos, 

desencadeia questionamentos sobre a relevância que esses espaços estão atribuindo aos 

conteúdos curriculares. 

 Verificamos que as atividades, no âmbito dos conteúdos escolares, se restringem à 

alfabetização. Primeiramente, pelo fato de os professores terem dificuldade de atuar tendo 

como referência os conteúdos escolares das disciplinas do segundo segmento, alegam não 

terem elaboração teórica e/ou conceitual para elaborarem um suporte pedagógico dependendo 

da complexidade dos conteúdos; e, segundo, pela centralidade no desenvolvimento da leitura, 

conforme identificamos na fala da professora “Flor-de-Pequi”. 

 

Os professores lá de baixo...da segunda fase, eles tão sempre me pedindo pra fazer 

uma avaliação com o aluno... de matemática, ciências, história... eu acho difícil, 

porque eu tenho que levar para casa para estudar, para depois poder ensinar esses 

conteúdos (risos). Eu, sei lá... tô tão atrasada nesses conteúdos, que tenho que 

estudar tudo de novo para poder elaborar atividades mais diversificadas para os 

meninos. [...] Mas isso é raro eles pedirem! Geralmente, de vez em quando é só para 

as provas bimestrais. [...] Eles não pedem, as professoras da primeira fase pedem 

muito é para eu alfabetizar [...]. Mas conteúdo mesmo, nunca pediu (PROF. FLOR-

DE-PEQUI). 

 

Percebe-se que esse espaço é entendido como um lugar para promover o “Reforço 

Escolar”, lugar para trabalhar os conteúdos escolares que estão em defasagem. Embora 

reconheçamos a importância da alfabetização e que esta se configure com especial valor para 

a sequência de aquisição dos conteúdos escolares que estão por vir, entendemos que o 

procedimento didático em questão está centrado no professor, tendo como objetivo específico 
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levar o aluno a dominar os códigos de leitura e escrita ou encontrar mecanismos para adaptar 

o nível de aprendizagem dos alunos ao seu meio material e social, isto é, ao contexto 

“supostamente” homogêneo da sala de aula. O conteúdo é visto pelos professores como algo 

externo ao desenvolvimento, não sendo entendido como condição para o mesmo. Todavia, 

para que o processo educativo possa de fato transformar-se em objeto de superação, torna-se 

necessário que os professores tenham clareza de como o ensino é determinante nesse 

processo.  

Para explicar a relação entre a aprendizagem e o desenvolvimento, Vygotsky (1989; 

1993) apresenta o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), destacando a 

importância do mediador e postulando a existência de dois níveis de desenvolvimento: 

desenvolvimento atual e o desenvolvimento potencial. O primeiro diz respeito às atividades 

que a criança desenvolve sozinha, sem precisar da ajuda de ninguém, em decorrência de 

ciclos de desenvolvimentos já completados. O segundo corresponde ao que a criança 

consegue fazer com a ajuda de um adulto ou colega mais experiente, ocorrendo por meio da 

aprendizagem mediada.  

Ressalta que, por meio da ZDP, é possível chegar não apenas aos processos mentais já 

desenvolvidos como também àqueles em desenvolvimento, conforme destacamos: “[...] o 

estado de desenvolvimento mental de uma criança só pode ser determinado se forem 

revelados os seus dois níveis: o nível de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento 

proximal” (VYGOTSKY, 1989, p. 98). 

A distância estabelecida entre esses dois níveis nos fornece informações sobre as 

Funções Psicológicas Superiores (FPS) que ainda não se estabeleceram e que se encontram 

em processo de desenvolvimento, em estado embrionário. É, pois, na qualidade das 

mediações estabelecidas entre esses dois níveis que o professor encontra, por meio de um 

processo educativo intencional, condições de promover o desenvolvimento das FPS e a 

aprendizagem de conceitos científicos, considerados pela Psicologia Histórico-Cultural como 

instrumentos para crianças com e sem deficiência terem autonomia e uma maior consciência. 

Ao abordar a questão de escolarização para a promoção do desenvolvimento da 

criança mentalmente retardada, Vygotsky (1997) ressalta que a questão central não residiria 

apenas na concepção de Educação Especial, mas de educação como um todo. Destaca que a 

criança com deficiência necessita da mesma educação ministrada à criança normal, porém, 

com métodos particulares para alcançar os mesmos objetivos. Nesse sentido, adverte que a 

educação deveria basear-se na noção do potencial da natureza humana, compreendendo sua 
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unidade e integridade orgânica e considerando que os obstáculos no desenvolvimento 

impostos pela deficiência podem servir como mola propulsora do desenvolvimento, através 

das possibilidades compensatórias. De acordo com o autor,  

 

[...] é importante conhecer como se desenvolve, não é importante a insuficiência em 

si, a carência, o déficit o defeito em si, mas a reação que nasce na personalidade da 

criança, durante o processo de desenvolvimento, em resposta à dificuldade com a 

que tropeça e que deriva esta insuficiência. A criança mentalmente retardada não 

está constituída apenas de defeitos e carências, seu organismo se reestrutura como 

um todo único. Sua personalidade vai sendo equilibrada como um todo, vai sendo 

compensada pelos processos de desenvolvimento da criança (VYGOTSKY, 1997, p. 

134).  

  

Nessa perspectiva, o conceito de ZDP torna-se de grande importância no processo 

pedagógico porque, além de enfatizar que no trabalho com as crianças é preciso considerar os 

processos que estão em fase de formação e não apenas aqueles que se encontram concluídos, 

esclarece que as mediações entre a criança com deficiência e o professor permitem a 

apropriação do que é essencialmente humano. 

Subsidiados por essa perspectiva teórica, acreditamos que é nessa forma de 

compreensão do desenvolvimento do educando com deficiência que os profissionais que 

atuam no quadro de apoio pedagógico especializado devem almejar para organizar e 

estruturar seus planos de atendimentos. 

A Pedagogia Histórico-Crítica, como fundamento pedagógico da Psicologia Histórico-

Cultural, também se coloca na defesa dessa educação intencional. Essa perspectiva teórica 

advoga a transmissão de conteúdos historicamente produzidos e objetivamente interpretados 

como base para a organização de um currículo escolar. Defende que é função da escola 

mediar a formação humana e o resultado da produção da cultura universal por meio de um 

método educativo intencional, pelo qual o indivíduo é movido a aprender as formas mais 

desenvolvidas do saber objetivo produzido historicamente pelo gênero humano. Para este 

processo, Saviani (2012a, p. 55) afirma que:  

 

[...] os conteúdos são fundamentais e sem conteúdos relevantes, conteúdos 

significativos, a aprendizagem deixa de existir, ela transforma-se num arremedo, ela 

transforma-se numa farsa. Parece-me, pois, fundamental que se estenda isso e que, 

no interior da escola, nós atuemos segundo essa máxima: A prioridade de conteúdos 

é a única forma de lutar contra a farsa do ensino.  

 

Ao considerarmos isso, entendemos que a organização do currículo para o AEE deve 

estar articulada aos conhecimentos científicos e filosóficos, isto é, deve estar articulada com 
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os conteúdos acadêmicos/curriculares. Por conseguinte, ressaltamos a necessidade de os 

professores que atuam no AEE e/ou no contexto da sala comum desenvolverem práticas 

criativas que coloquem em destaque as características positivas do educando, estimulando o 

pensamento abstrato, conceitual e verbal, articulando conteúdos e estratégias de ensino que 

superem o pensamento concreto (próprio ao método visual-direto, com base em experiências 

imediatas e na materialidade) (BARROCO, 2007). Entendemos que tal defesa das atribuições 

da escola deve-se aplicar ao ensino de todos os alunos, com ou sem deficiência. 

Ao discorrer acerca da organização do ensino especial, Vygotsky (1997) teceu duras 

críticas à clínica tradicional que se interessou basicamente em um enfoque quantitativo dos 

diagnósticos da deficiência, principalmente em distinção dos diferentes sintomas, 

possibilitando apenas diferenciá-los entre um quadro clínico e outro, e nada mais. Seu 

posicionamento contrário às formas como estavam organizados o ensino e as práticas em 

vigor alerta para que, conforme já discutido, o mesmo ensino ministrado a crianças normais 

fosse ministrado para as crianças com deficiência, com os mesmos objetivos e conteúdos. 

Embora seja reconhecida a necessidade de, em alguns casos, recorrer à utilização de meios 

completamente diferentes, fundamentalmente a essência seria a mesma. 

 

Não devemos nos conformar mais com uma escola especial em que se aplique 

simplesmente o programa reduzido da escola comum, nem com seus métodos 

facilitados e simplificados. A escola especial se encontra diante da tarefa de uma 

criação positiva, de gerar formas de trabalho próprias que respondam à peculiaridade 

de seus educandos [...]. Se renunciarmos à noção da criança deficiente como uma 

semelhança diminuída da normal, indubitavelmente também devemos recusar o 

conceito da escola especial como uma escola comum, prolongada no tempo e com 

um material didático abreviado (VYGOTSKY, 1997, p. 33). 

 

 Não obstante, as atuais teorias do currículo, conforme já discutimos anteriormente, 

estão atreladas à completa negação da perspectiva de totalidade, desvalorizando o 

conhecimento científico/teórico/acadêmico em razão do conhecimento adquirido no cotidiano. 

Este é o caso das pedagogias do “aprender a aprender”, representadas inicialmente pela 

pedagogia nova e atualmente pela pedagogia das competências, do multiculturalismo e outras, 

presentes nos atuais documentos nacionais sobre currículo (DUARTE, 2010). 

 Essas pedagogias defendem que tenhamos uma sociedade com mais solidariedade, 

com menos preconceito e mais tolerância. Porém, no seu cerne, não existe uma perspectiva 

real de transformação social, o que elas apresentam é uma visão idealista das relações entre 

escola e sociedade e uma negação das formas clássicas de educação escolar, seus métodos e 
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seus conteúdos. Compreendem a realidade de forma fragmentada, como elementos isolados e, 

portanto, casuais. 

 Assim, subsidiada por essa concepção, a organização da prática pedagógica do AEE 

também fica fragmentada, isolada do processo e propícia a eventos casuais. Em nossa 

pesquisa, verificamos que, ao negar a compreensão de que esses fragmentos, necessariamente, 

se articulam por relações determinadas pela essência da totalidade social, a organização do 

AEE nos sistemas de ensino, no que se refere à garantia de momentos específicos para troca 

de experiência entre os professores do AEE com os professores regentes, não estabelece 

condições objetivas para a materialização desse serviço. Esses momentos se concretizam mais 

nos corredores, no horário de recreio e/ou no momento do trabalho coletivo de forma 

fragmentada e sem uma compreensão da totalidade, conforme constatamos nos relatos a 

seguir: 

Pois é, né! Geralmente, o certo, né, na teoria, seria na sexta-feira. Mas na sexta-feira 

não sei o que acontece que elas estão sempre fazendo planejamento e eu sinto que 

parece que elas ficam me evitando na sexta-feira. Ficam no grupinho delas, eu chego 

lá para falar e elas estão conversando sobre outro assunto e eu não quero assim, dá 

uma de chata, né? Então, assim, as nossas conversas são mais de corredor. Na hora 

quando eu estou com um aluno e lembro, eu corro lá e falo com elas, ou quando eu 

estou passando elas me chamam: - Flor-de-Pequi, vem aqui! Aí elas falam do aluno 

(PROF. FLOR-DE-PEQUI). 

 

Não tem um horário específico para o repasse do AEE. Às vezes quando tem 

planejamento dos professores eu falo: - Você pode me chamar para eu tá 

participando? Igual teve a última, eu pedi para participar, passei para os professores, 

perguntei se tinham alguma dúvida... [...] No dia que estou de planejamento, no 

finalzinho assim, vou ali pegar um cafezinho, converso com elas é tranquilo [...]. 

Assim, quando sai uma turminha elas perguntam [...] é tranquilo! (PROF. FLOR-

DE-IPÊ). 

 

As mesmas orientações apresentadas neste âmbito, porém, partindo de uma 

perspectiva teórica fundamentada nas teorias da categoria Miscelânea Crítica, possibilitaram 

uma forma distinta de organização e estruturação desse serviço. Em relação à primeira 

orientação, verificamos que são encaminhados para o atendimento na SRM somente os alunos 

público-alvo da Educação Especial, sendo o processo de identificação realizado tanto pela 

equipe escolar quanto pela equipe multifuncional. A realização para os procedimentos 

apresenta um direcionamento envolvendo uma análise detalhada, de conjunto, e em diferentes 

contextos de intervenções, evidenciando grande ênfase no processo. O processo se constitui 

como possibilidades concretas de identificação das reais potencialidades e necessidades do 

educando, sendo este o ponto de partida para toda e qualquer organização pedagógica. Parte-
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se, pois, do entendimento de que é preciso contextualizar as intervenções pedagógicas com a 

realidade do aluno concreto que se encontra na sala de aula. 

Em relação à segunda orientação, centrada na organização da prática pedagógica na 

SRM, verificamos que a apropriação de referenciais teóricos que apresentam uma defesa pelo 

ato de educar impele a disponibilização de documentos orientadores que apresentam um 

itinerário tanto para a realização dos procedimentos operacionais do programa quanto para os 

aspectos pedagógicos que devem ser observados. A relevância desses fatores direciona as 

ações desenvolvidas nas SRM de forma a atender às especificidades do Atendimento 

Educacional Especializado. E, assim, a prática educativa procura articular a contemplação dos 

aspectos fundantes do desenvolvimento humano (Funções Psicológicas Superiores), com a 

observância de meios para oferecer subsídios para a apropriação e elaboração de conceitos e 

de conteúdos escolares que se encontram em defasagem ao aluno. Sobre essa possibilidade, a 

professora do AEE atuante na escola “Paraná” relatou: 

 

Então [...], em relação aos encaminhamentos para a prática pedagógica, os 

conteúdos são basicamente os mesmos que eles precisam se apropriar lá na sala de 

aula, e que por motivo ou outro eles não se apropriam. Porém, é na hora da 

organização que acontece a diferenciação. [...] Às vezes também a gente trabalha 

com um único conteúdo, só que aí, por exemplo, na Literatura Infantil, em 

determinados momentos, na hora de explanar, explanamos tudo, mas aí vai partindo 

para as especificidades de cada um, [...] aquele que dá conta de produzir, vai 

produzindo um texto, quem não dá conta vai fazendo uma relação de palavras na 

hora de sistematizar. Aqueles que estão no primeiro e segundo ano vão para as 

unidades menores que é a categorização e caracterização das letras e assim nós 

vamos trabalhando o conteúdo científico que ele tem a necessidade no momento. E 

as interpretações também variam, né, que é o momento de fazer essa plasticidade 

neuronal, variam os encaminhamentos e as perguntas. Então aquele que tem 

condição de responder uma pergunta mais elaborada então ele vai respondendo e 

sistematizando daquela forma ou desenvolvendo o raciocínio naquele foco, enquanto 

que ao outro será direcionado uma pergunta ou um direcionamento que ele tem 

condições de sistematizar (PROF. ORQUÍDEA). 

 

Considerando a relevância da articulação e interface entre todos os envolvidos no 

processo, a organização da prática pedagógica do AEE, neste município, prevê, no seu Plano 

Municipal de Ensino, condições objetivas para a troca de informações e experiências entre os 

professores do AEE, regentes e familiares. Esse momento é efetivado por meio da garantia da 

hora/atividade, período que perfaz um total de seis horas e quarenta minutos/semanal. 

No que se refere à habilidade docente para a atuação no serviço especializado, dadas 

as especificidades que acompanham o atendimento pedagógico dos alunos com deficiências, a 

professora da SRM da escola “Iguaçu” relatou não encontrar nenhuma dificuldade. Informou 
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que o conhecimento teórico adquirido durante sua formação pessoal e as formações 

disponibilizadas pela SEMED subsidiavam o processo. 

 

Estou sempre pesquisando e indo atrás [...]. Dificuldade na verdade eu não tenho 

nenhuma, está tudo tranquilo! Quanto ao material, quando preciso converso com a 

coordenadora, direção e providencio, então [...], tá tranquilo! (PROF. ACÁCIA). 

 

Reconhecemos, conforme apresentamos no capítulo anterior, que a rede de ensino, 

subsidiada por esta perspectiva teórica, reconhece a importância e apresenta um cuidado com 

o perfil dos profissionais. Entretanto, conforme já discutido anteriormente, a escola sofre a 

determinação do conflito de interesses que caracteriza a sociedade. As diferentes 

manifestações teóricas, que postulam não ser possível compreender a educação senão a partir 

dos seus condicionantes sociais, denunciam as condições pelas quais a classe dominante 

utiliza para satisfazer seus interesses e contribuir para a reprodução social. Ela reproduz e 

produz, com seus próprios meios, as condições necessárias para a realização da sua função 

reprodutora. Desse modo, no que se refere à classe trabalhadora, destacamos a possibilidade 

de dominação do servidor por meio do campo ideológico, no qual a realidade existente é 

dissimulada de tal modo que “Todos os esforços, ainda que oriundos dos grupos ou classes 

dominados, revertem sempre no reforço dos interesses dominantes (SAVIANI, 2012a, p. 20)”.  

Entendemos que, pela abrangência de sua ação, a forma como estão disseminados os 

interesses da ideologia dominante acabam dissimulando os mecanismos de exploração 

oriundos da luta de classes na qual está assentada a sociedade. Ao afirmarem não ter 

dificuldade para a realização do trabalho que o “sistema” os obriga a fazer, ao se dedicarem 

inteiramente na realização desse trabalho, ao não apontarem as dificuldades objetivas que 

permeiam o processo, os profissionais terminam, por fim, enfatizando o poder da ideologia e a 

capacidade de reagir das classes dominadas (ARANHA, 1996; SAVIANI, 2012a). Nas 

palavras de Althusser (apud SAVIANI, 2012a, p. 24):  

 

Tem tão poucas dúvidas, que contribuem até pelo seu devotamento a manter e a 

alimentar a representação ideológica da Escola que a torna hoje tão “natural”, 

indispensável-útil e até benfazeja aos nossos contemporâneos, quanto à igreja era 

“natural”, indispensável e generosa para os nossos antepassados de há séculos. 

 

 O quarto e último conjunto de informações procurou identificar as ações articuladas 

no âmbito das secretarias de educação, das unidades escolares e com outros órgãos de forma 

intersetorial previstas no âmbito administrativo do Atendimento Educacional Especializado. 

Essas ações orientam os sistemas de ensino a fazerem constituir um setor responsável pela 
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educação especial; estarem atentos às condições de acessibilidade ao atendimento 

especializado; ampliarem o compromisso político com a educação inclusiva; e organizarem 

uma rede de apoio que dê sustentação ao trabalho da Educação Especial. 

Conforme discutimos anteriormente, a prática escolar e toda a organização do trabalho 

educativo estão sujeitos aos diferentes pressupostos sobre o papel da escola e da 

aprendizagem. Tais pressupostos definem o objetivo, a natureza e a abrangência de suas 

ações. Consubstanciada pelos princípios das bases teórico-pedagógicas anunciadas pela 

categoria Miscelânea Pragmática, o que se pode constatar nas ações deste âmbito é que a 

organização administrativa tem como ponto de partida a visão do homem como um ser 

natural, isto é, a educação é compreendida como tendo a função apenas de evitar influências 

que possam prejudicar o desenvolvimento natural do indivíduo. Por esse viés, ela restringe a 

educação do homem ao que é enfatizado nos enfoques do materialismo, pragmatismo e 

psicologismo pedagógico, conforme discutimos anteriormente. 

Em nossas investigações, constatamos tais possibilidades. A ausência de ênfase nos 

processos educacionais identificados nos âmbitos anteriores delineia, de forma igualitária, o 

campo administrativo, ou seja, com base nessa concepção educacional, e sem um 

direcionamento teórico que torne possível o alcance de meios e objetivos de uma atividade 

intencional, os sistemas de ensino tendem a fragmentar as ações e manifestar maior ênfase no 

que se apresenta como necessário para a subsistência do programa, secundarizando as 

questões que poderiam, de fato, atender ao objetivo da educação especial ser complementar 

ou suplementar, quais sejam: 

 a) o setor responsável pela educação especial (equipe multifuncional) apresenta-se 

com um quadro reduzido de técnicos e sem representação das áreas de atuação asseguradas 

pelas diretrizes internas do município; 

 b) a centralidade das ações administrativas relacionadas à viabilização da educação 

especial na rede de ensino (análise de perfil para modulação, formação de professores e 

acompanhamento dos programas do Governo Federal) é articulada e acompanhada pelo setor 

responsável, não havendo transversalidade das ações em conjunto com outras etapas e 

modalidades de ensino; 

 c) a dificuldade de encontrar profissionais capacitados nas áreas de atuação para os 

alunos com surdez e/ou com cegueira não estimula os municípios a elaborarem uma política 

de atendimento para esse serviço no AEE. As possibilidades encontradas foram: primeiro, nos 

casos em que o professor do AEE é bilíngue, ele mesmo faz o atendimento no contraturno e, 
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segundo, o município acaba priorizando o atendimento na classe comum, pois este é o período 

que os pais priorizam para levar seus filhos. Nesse sentido, o atendimento deixa de ser 

complementar ou suplementar ao ensino comum, passando a ter uma característica de 

substitutivo; e  

d) falta de articulação do sistema educacional com o sistema de saúde como um todo e 

com as demais áreas (assistência social, trabalho e emprego, esporte e lazer etc), ou seja, a 

educação não é entendida como tipo de prática social que compõe a prática social global.  

Conforme já discutido, essa forma de organização e estruturação está assentada em 

teorias de bases neoprodutivistas e neotecnicistas, nas quais a eficácia dos serviços prestados 

e a busca pela qualidade implicam uma adesão e empenho pessoal dos servidores em relação 

aos objetivos a serem atingidos pela empresa (SAVIANI, 2013a) e/ou, nesse caso, pela rede 

de ensino. Não obstante, as consequências são expressivas para a eficácia ou não do 

atendimento especializado. 

Saviani (2012b), ao discutir sobre os processos de estruturação do homem, adverte 

que, ao educar uma criança, deve-se levar em conta tantos os fatores naturais do 

desenvolvimento humano, compreendidos como sendo um quadro que reconhece a realidade 

física, biológica e psicológica do educando, quanto os fatores culturais, ou seja, a realidade do 

contexto espaço-temporal em que o mesmo está inserido. 

Desse modo, em outra rede de ensino, compreendendo este processo por um viés dos 

princípios teóricos defendidos pela categoria Miscelânea Crítica, verificamos que:  

a) as atribuições do setor responsável pela educação especial (Equipe 

multiprofissional) estão relacionadas com a formação de cada profissional e com as ações de 

acompanhamento das práticas educativas no contexto escolar; 

 b) as demandas ligadas ao aspecto administrativo da educação especial (modulação de 

professores, gerenciamento de verbas do Governo Federal) estão sob a responsabilidade dos 

setores do âmbito administrativo e financeiro, transversalizando as ações da EEs dentro da 

SEMED; 

 c) o acompanhamento e o assessoramento da acessibilidade curricular para os alunos 

que apresentam condições de comunicação e sinalização diferenciadas são realizados pelo 

CAS e CAP, de acordo com a especificidade de atendimento de cada Centro; e 

d) a articulação dos processos de ensino-aprendizagem com outros órgãos 

intersetoriais, como, por exemplo, da saúde, da assistência social, do trabalho, do esporte e 

lazer etc. 
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Essa possibilidade de organização e de estruturação se justifica pelo fato de, em sua 

essência, as teorias que compõem a categoria Miscelânea Crítica defenderem a concepção de 

que o ser humano não se forma isoladamente, mas em um contexto que deve ser reconhecido 

seus condicionantes natural, cultural e histórico-dialético e, prioritariamente, por defenderem 

uma organização de ensino com o objetivo de garantir que os conhecimentos ultrapassem o 

pragmatismo e o operacionismo tão presentes nas bases teórico-pedagógicas que 

fundamentam a política nacional de educação especial. 

De modo geral, as nossas análises revelaram que a categoria Miscelânea Pragmática, 

em sua essência, engloba as correntes ou tendências que apreciam e defendem a forma como 

as coisas são ditas e experienciadas em detrimento de um conhecimento mais amplo, 

intencional, objetivo, complexo, científico, artístico e filosófico. Contudo, partindo dessa 

fundamentação, a organização do atendimento para crianças com deficiências tem 

desconsiderado o aspecto psíquico e histórico-cultural em que as mesmas estão inseridas. 

Com isso, este aspecto é debilitado por um trabalho fragmentado e alienado, não tocando em 

aspectos vitais e essenciais ao ser humano, inclusive no que se refere às condições objetivas 

para que os educadores possam conjecturar metodologias e práticas pedagógicas que atendem 

ao aluno concreto que se encontra na sala de aula, levando em conta sua realidade física, 

biológica, psicológica, cultural e social. 

Inferimos que a organização do trabalho pedagógico deve ser marcada pela análise, 

reflexão e compreensão do fazer pedagógico crítico, com o intuito de intervir e visar 

mudanças, sendo possível, somente, a partir de uma orientação didático-metodológica 

fundamentada pelos princípios anunciados pelas teorias da categoria Miscelânea Crítica. Por 

estarem comprometidas e defenderem uma educação que tenha como objetivo a elevação do 

nível de desenvolvimento dos educandos, com vistas às esferas mais superiores e possíveis 

neste momento histórico, tais teorias estão comprometidas com a organização de um trabalho 

pedagógico que possibilite condições para que os alunos, tendo deficiência ou não, possam se 

reconhecer como sujeitos conscientes de sua realidade histórica e social e, portanto, 

responsáveis por sua transformação, tanto no âmbito objetivo quanto subjetivo. 

A seguir, passaremos a apontar os determinantes históricos, políticos e econômicos 

que contribuíram para que a forma de organização e estruturação do trabalho na educação 

especial e, prioritariamente, no AEE das redes de ensino de Aparecida de Goiânia/GO e de 

Cascavel/PR se identificassem com os pressupostos das bases teórico-pedagógicas anunciadas 

nesta investigação, perspectiva miscelânea crítica e/ou miscelânea pragmática. 
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3.2  DETERMINAÇÕES HISTÓRICAS DA PRÁXIS ADMINISTRATIVO-PEDAGÓGICA 

SOB A BASE DAS MISCELÂNEAS PRAGMÁTICAS E CRÍTICAS 

 

 

A escola, por ser uma instituição social, sofre a influência das mudanças ocorridas no 

campo educacional e dos conflitos de interesses que permeiam a sociedade em cada momento 

histórico. Logo, a discussão sobre as condições existentes para que as redes de ensino se 

organizem a fim de contemplarem as qualidades individuais de aprendizagem dos alunos, 

tendo o indivíduo deficiência ou não, implica na observância de vários fatores em seus 

múltiplos aspectos e relações. Dentre estes, destacamos, juntamente com a importância do 

papel da teoria educacional como orientadora do processo, conforme verificamos no item 

anterior, a influência das determinações históricas de cada contexto. Defendemos então a 

necessidade de discutirmos essa questão considerando as contingências de cada espaço, seus 

limites, suas possibilidades e suas expectativas para o alcance de uma práxis educativa. E isso 

nos motiva, neste tópico de discussão, apontarmos as determinações históricas, políticas e 

econômicas que influenciaram o alinhamento das redes de ensino de Aparecida de 

Goiânia/GO e de Cascavel/PR, com as perspectivas teóricas identificadas nesta investigação. 

 Embora tenhamos verificado que a forma de organização e estruturação do AEE na 

Rede Municipal de Ensino de Aparecida de Goiânia/GO tenha se aproximado mais das 

perspectivas teóricas que compõem a categoria de análise Miscelânea Pragmática e, por outro 

lado, as bases teórico-pedagógicas do AEE da Rede Municipal de Ensino de Cascavel/PR 

apresentaram-se alinhadas com mais ênfase aos princípios teóricos da categoria Miscelânea 

Crítica, inferimos que a forma de organização e estruturação das duas redes de ensino não 

estão prontas, fechadas. Elas são dinâmicas e se materializam integrando tanto os problemas 

quanto os conhecimentos, devendo, portanto, serem observadas as inter-relações existentes 

entre as determinações lógicas e suas implicações históricas. 

 Silva (2004, p. 90) esclarece que “O processo de síntese situa-se como uma retomada 

ao concreto ou uma volta ao todo, não apenas percebido no contexto real, mas interpretado no 

contexto histórico”. Dessa forma, torna-se necessário realizar uma análise estabelecendo 

relações entre o que o autor denomina de “Articulações entre o lógico e o histórico”. Nas suas 

palavras: “O lógico e o histórico apresentam-se em uma unidade, portanto, a lógica de 

construção do objeto em estudo não se explica por ela mesma e sim pela sua história. Por isso, 
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faz-se necessário o resgate do processo histórico real de desenvolvimento do objeto” (SILVA, 

2004, p.101). 

 Partindo desse entendimento, inferimos que a aproximação da RME de Cascavel/PR 

com as teorias do grupo “Miscelânea Crítica” está associada a influências políticas e 

econômicas no campo educacional e, também, ao tempo de trabalho desenvolvido pelo 

município no contexto da Educação Especial. 

Em relação às influências políticas e econômicas, o documento curricular da rede de 

ensino informa que um dos motivos do município de Cascavel/PR ter optado por teorias que 

comungassem com os fundamentos do Materialismo Histórico-Dialético ocorre porque “[...] 

este foi o método que orientou os fundamentos teóricos do Currículo Básico para a Escola 

Pública do Estado do Paraná, elaborado em 1990” (CASCAVEL, 2008, p. 5). 

Nesse sentido, esclarecer os motivos que instigaram a referida proposta na Rede 

Municipal de Ensino importa contextualizar os cenários histórico, político e econômico do 

Brasil e do estado do Paraná, que propiciaram a implantação da Pedagogia Histórico-Crítica 

na rede pública estadual e, por conseguinte, no município de Cascavel/PR. 

Ao estudar a trajetória oficial da Pedagogia Histórico-Crítica no estado do Paraná, 

Baczinski (2011) esclarece que a implantação desta teoria pedagógica ocorreu durante o 

período de 1983 a 1994, carregando, em sua trajetória, propostas de legitimação, resistências e 

contradições, porém, se configurando como um marco na história do Estado. 

Em um cenário de transição política, advindo de um panorama de luta contra a 

ditadura militar e conquista de liberdade política e organizacional, no ano de 1983, após quase 

20 anos de ditadura civil-militar, o estado do Paraná elegeu o governador José Richa, do 

Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB
83

, representando o início da retomada 

da democracia, tal como foi entendida no contexto das lutas populares em torno das eleições 

diretas. Ainda de acordo com Baczinski (2011), para conquistar a vitória política e supressão 

do governo militar, o PMDB elaborou e divulgou propostas de redemocratização do Estado 
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 É oportuno destacarmos que uma das maiores intervenções na democracia, efetuada pelo Estado civil-militar, 

foi a cassação de todos os partidos políticos existentes, quando, em 27 de outubro de 1964, por meio do Ato 

Institucional nº 2 (AI-2), o governo militar decretou o fim das eleições diretas para presidente e governador e 

estabeleceu o “bipartidarismo”, isto é, a criação de dois novos partidos: Aliança Renovadora Nacional (ARENA) 

e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), que, em 1976, se converteu no PMDB. Ao primeiro, alinharam-

se os defensores do poder político estabelecido pelo regime militar; e, ao segundo, aproximaram-se os defensores 

do capitalismo nacionalista, do socialismo, do anarquismo e de outras tendências que não as do regime militar, 

constituindo o grupo de “oposição consentida” e/ou o que convencionalmente passou a ser denominado de 

“partidos da esquerda”. O então PMDB fazia parte do grupo que representava a oposição consentida em todo o 

período do governo militar (BACZINSKI, 2011). 
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defendendo posições contrárias das que estavam vigentes. Entre as defesas, esse partido 

político anunciava a necessidade de superar a concepção de escola como produtora e 

reprodutora do saber tecnocrático, eficiente ao mercado de trabalho, e a descentralização e 

democratização da administração escolar. No início desse período de crítica ao tecnicismo, 

não havia uma proposta alternativa definida, de forma que tais intencionalidades delinearam 

inclinações para a Pedagogia Histórico-Crítica. Assim, 

 

[...] a implantação da pedagogia histórico-crítica no estado do Paraná figurou como 

proposta política da assim chamada esquerda, ou melhor, dos opositores ao regime 

militar (1964-1985). Ideologicamente, tal feito significava a defesa da escola 

pública, democrática e de qualidade para todos (BACZINSKI, 2011, p. 113; grifo do 

autor). 

 

Contudo, paralelo à defesa da democratização do acesso à escola e a sua 

especificidade pedagógica, o Estado também defendia a descentralização e democratização da 

administração escolar, isto é, mesmo com a superação do regime militar, o Estado continua a 

ser representante da classe dominante, porém, caracterizando-se como Estado democrático, 

disseminando discursos de defensor dos direitos iguais, liberdade de expressão etc. 

Entretanto, não deixou de ser liberal e capitalista, posição que defende interesses 

contraditórios aos princípios que regem as formas administrativo-pedagógicas de gerenciar o 

trabalho educativo apregoado pelos pressupostos teórico-filosóficos defendidos pela 

Pedagogia Histórico-Crítica, apresentando, portanto, descompassos de interesses.  

 

Em outras palavras, o governo assume a pedagogia histórico-crítica como 

fundamentação teórica para sua política educacional, porém não reestrutura na 

prática questões que se constituem essenciais à referida concepção teórica, dentre 

elas a elevada carga horária do professor, as aulas organizadas em período de 

cinquentas minutos, a organização curricular fragmentada e individualizada em 

razão da inexistência de projetos por áreas ou disciplinas, além da ausência de uma 

fundamentação teórica coerente com a proposta da SEED; disciplinas e conteúdos 

curriculares desvinculados, assim como a contínua presença de atividades escolares 

secundárias em detrimento das atividades essenciais e científicas, sendo esta última 

uma característica da função da escola defendida pela concepção histórico-crítica 

(BACZINSKI, 2011, p. 42). 

 

Essa realidade, somada ao interesse do Estado em se adequar ao reordenamento 

político e econômico, foi delineando na trajetória dos governos sucessores de José Richa 

(1983-1986), isto é, dos governos de Álvaro Dias (1987-1990) e de Roberto Requião (1991-

1994), ações que contribuíram para um distanciamento dos fundamentos teórico-filosóficos da 

Pedagogia Histórico-Crítica no sistema público estadual e uma inserção das atuais teorias 
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hegemônicas que fundamentam o currículo brasileiro, conforme esclarece Baczinski (2011, p. 

133-134): 

Dentre os três governos analisados no presente trabalho (José Richa, Álvaro Dias e 

Roberto Requião), foi possível observar que conceitos e dispositivos categóricos que 

constituem os fundamentos da pedagogia histórico-crítica tiveram maior destaque e 

presença documental nos dois primeiros governos. Na terceira gestão do PMDB, a 

concepção pedagógica que mais se destacou foi aquela marcada por um ecletismo 

propositivo, sustentada por uma defesa do multiculturalismo e da liberal acentuação 

da escola como direito, descompondo o projeto político-educacional 

conceitualmente iniciado nas duas gestões. 

 

 Assim, embora seja reconhecida a importância da inserção desta teoria no estado do 

Paraná, Baczinski (2011, p. 127-128) chama a atenção para o fato de que a implantação da 

Pedagogia Histórico-Crítica  

 

[...] somente faria sentido se levada a termo pela sociedade civil organizada, pelos 

movimentos sociais, como instrumento de formação da classe trabalhadora para 

promover a antítese do estado liberal, para desfazer a alienação imposta e, em 

sentido mais amplo, somente poderia ser utilizada pelo Estado quando a sociedade 

civil constituir o Estado representante da classe trabalhadora como meio para 

promover sua superação e a constituição da sociedade sem classes. 
  

De acordo com a autora, a apropriação dessa perspectiva teórica como fundamento 

para as políticas educacionais no estado do Paraná deu-se por interesse do Estado em obter a 

hegemonia e o consenso, utilizando como expressões adjetivas de sua inorganicidade os 

termos “autoritária, oportunista, inconsistente e superficial” (BACKINSKI, 2011, p. 117), 

não sendo, propriamente, uma opção da classe trabalhadora diante de seus anseios.  

Todavia, mesmo diante de tais contradições e embora se tenha observado rupturas no 

processo, é importante ressaltar que os princípios teóricos que estão em ascensão no estado do 

Paraná não, necessariamente, devem ser representativos do pensamento de todos os 

profissionais.  

Freitas (2005), ao discutir sobre a lógica de implantação das políticas educacionais, 

pontua que os sistemas de ensino são disputados por propostas políticas orientadas por 

diversas concepções educativas, podendo, a grosso modo, ser representadas, no Brasil, por 

duas grandes políticas públicas: as chamadas liberais e as democrático-participativas. De 

acordo com o autor, “[...] nas políticas neoliberais a mudança é vista como parte de ações 

gerenciais administradas desde um ‘centro pensante’, técnico, ao passo que a tendência das 

políticas participativas é gerar envolvimento na ‘ponta’ do sistema” (FREITAS, 2005, p. 914).  
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Deste modo, inferimos que a necessidade de reflexão sobre os problemas educacionais 

e sua posterior tentativa de superação, disseminada pela Pedagogia Histórico-Crítica no 

currículo da rede estadual de ensino, na qual, com vistas a viabilizar mudanças significativas 

na qualidade dos serviços educacionais prestados aos alunos, se contrapôs ao dirigismo 

vigente das políticas neoliberais, possibilitou e impulsionou reflexões críticas, tanto na rede 

estadual quanto no âmbito municipal de ensino.  

Os ganhos se estenderam e se manifestaram como tentativa de resistência e de 

emancipação e estão presentes atualmente na concepção de trabalho educativo que 

fundamenta o currículo da rede pública do município de Cascavel/PR, conforme podemos 

verificar no documento de orientação curricular: “Compreendemos que, naquele momento 

histórico, os intelectuais estavam iniciando estudos referentes ao método e que hoje, com este 

novo currículo, podemos superar alguns aspectos, uma vez que vinte anos de estudos e 

formação continuada nos permite fazê-lo” (CASCAVEL, 2008, p. 5-6). Para Saviani (2012b, 

p. 78): 

A formulação de uma pedagogia (teoria educacional) integrará tanto os problemas 

como os conhecimentos (ultrapassando-os) na totalidade da práxis histórica onde 

receberão o seu pleno significado humano. A teoria referida deverá, pois, indicar os 

objetivos e meios que tornem possível a atividade comum intencional.  

 

 

Nesse sentido, o tempo de trabalho desenvolvido pelo município no campo da 

Educação Especial também se constitui como um dos fatores que, provavelmente, justifica o 

alinhamento das teorias da categoria Miscelânea Crítica com a forma de organização 

administrativo-pedagógica do AEE no município de Cascavel/PR. 

Conforme apresentamos no decorrer do segundo capítulo, os processos de adequação 

da política municipal para atender às orientações da modalidade de educação especial estão se 

concretizando, nos municípios pesquisados, em condições e temporalidades distintas. O 

trabalho de educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, começou a ser 

sistematizado na rede de ensino de Aparecida de Goiânia no ano de 2003. Não obstante, o 

resgate histórico sobre o atendimento especializado na rede municipal de ensino de 

Cascavel/PR evidenciou ações elaboradas pela Secretaria de Educação desde o ano de 1978.  

 Tal constatação pressupõe que esta rede de ensino, além de adotar um direcionamento 

teórico que torne possível o alcance de meios e objetivos de uma atividade comum 

intencional, teve mais tempo para ir se organizando e estruturando, o que nos permite inferir 
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ser, também, um dos motivos pelo qual as bases teórico-pedagógicas do AEE tenham 

apresentado maior proximidade com a categoria de análise da Miscelânea Crítica.  

Esse entendimento é subsidiado em Saviani (2012b), visto que o autor esclarece que a 

passagem entre as ações assistemáticas para uma ação sistematizada ocorre em um 

movimento dialético, conforme já anunciamos. “À medida, porém, que a reflexão vai se 

desenvolvendo, as ideias vão ficando mais claras, delineia-se um caminho, objetivos são 

definidos, estrutura-se uma nova orientação” (SAVIANI, 2012b, p. 66).  

Nesses termos, o processo de estruturação e implantação das políticas educacionais 

nos sistemas de ensino não é mecânico. Conforme sustentamos, ele não está pronto, fechado. 

Ele é dinâmico e se materializa integrando tanto os problemas como os conhecimentos. 

Partindo desse entendimento, inferimos que a aproximação das bases teórico-pedagógicas 

anunciadas pela categoria Miscelânea Pragmática para a forma de organização e 

operacionalização do AEE na RME de Aparecida de Goiânia/GO está associada com a 

necessidade de atender às orientações legais e operacionais da política inclusiva. 

Ao contrário do outro município analisado, esta rede de ensino não apresenta, nos seus 

aspectos históricos, um direcionamento teórico específico. As questões de influência 

macroestruturais estão relacionadas com as orientações advindas do contexto das políticas 

públicas de âmbito federal. Desse modo, as ações objetivam garantir a permanência do 

serviço especializado, centrando suas ações no que é enfatizado e centralizado nos 

documentos orientadores, priorizando, por conseguinte, as questões pragmáticas e 

operacionais, correlatas aos princípios constatados nas bases teórico-pedagógicas que 

fundamentam a categoria Miscelânea Pragmática. 

Contudo, embora um pouco acanhados, entendemos que os determinantes políticos, tal 

como verificamos no município de Cascavel/PR, também se anunciam em Aparecida de 

Goiânia/GO. De certo modo, o município tem uma trajetória de administração política 

liderada por partidos democráticos (MELO, 2002), o que possibilita o surgimento de 

propostas que não sejam tão verticalizadas quanto as anunciadas pelos partidos liberais que, 

mais explicitamente, comungam com os propósitos de manutenção dos interesses defendidos 

pelo Estado. Na atual gestão municipal, a secretaria da educação tem como gestor público, por 

dois mandatos consecutivos (2009-2012; 2013-2016), um secretário com militância política 

no Partido dos Trabalhadores (PT) e trajetória de luta junto ao Sindicato dos Professores, de 

forma que os projetos e ações desenvolvidas em parceria com a prefeitura municipal 

apresentaram intencionalidades em atender, de forma mais explícita, aos anseios e interesses 
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da comunidade escolar, com organização de concurso público para regularização do quadro 

efetivo de profissionais, reformas, ampliações e construções de unidades escolares
84

.  

Dessa forma, chamamos a atenção para as ações projetivas apresentadas pela rede de 

ensino de Aparecida de Goiânia/GO. Embora o conjunto de informações, obtido a partir da 

análise dos documentos levantados e de entrevistas realizadas, evidenciasse uma organização 

administrativo-pedagógica fundamentada pelos princípios teóricos anunciados pela categoria 

de análise Miscelânea Pragmática, constatamos que o processo está em reestruturação. 

Inferimos que a necessidade de atender às orientações legais e operacionais da política 

inclusiva impulsionou a rede de ensino a garantir a permanência do serviço especializado, 

centrando suas ações no que é enfatizado e centralizado nos documentos orientadores, ou seja, 

priorizando as questões pragmáticas e operacionais. No entanto, o movimento se mostrou 

dialético. Durante a realização desta pesquisa, constatamos que os empenhos e expectativas 

da Rede Municipal de Ensino anunciaram mudanças de interesses, movimentando-se para 

uma forma diferenciada de organização. 

No decorrer do ano de 2015, procurando atender a uma ação primordial inserida no 

Plano de Ações Articuladas (PAR), vigência 2009-2014, a Secretaria Municipal de Educação, 

por meio da Portaria nº 082/2015, instituiu uma comissão para a re/escrita das Diretrizes 

Curriculares para a Educação Infantil e para o Ensino Fundamental I e II da rede de ensino. 

De acordo com o documento, “II – A referida Comissão tem por finalidade articular, planejar 

e executar todo o processo de re/escrita das Diretrizes Curriculares Municipais, garantindo, 

nesse processo, a participação de toda Comunidade Escolar e Local” (APARECIDA DE 

GOIÂNIA, 2015i). 

Essa ação foi intencionada e assumida como compromisso e prioridade pelos 

professores que compõem o quadro técnico da Secretaria da Educação, profissionais com 

formação específica, profissionais inseridos no contexto universitário e/ou profissionais, que, 

embora distante dos debates políticos acerca da necessidade de superar os determinantes 

hegemônicos no contexto educacional, têm uma concepção de formação e desenvolvimento 

humano contrário ao que está hegemonicamente disseminado pela política educacional, 

apresentando, portanto, interesses em defender suas ideias e concepções.  
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 No que se refere ao contexto educacional, de acordo com dados coletados durante as entrevistas, a prefeitura 

apresentou, durante o período de gestão citado, um quantitativo de 43 CMEIs licitados e 10 inaugurados; 

construção de 04 unidades escolares, sendo 03 de Educação em Tempo Integral, construção de 33 quadras 

poliesportivas e a reforma e ampliação de 56 unidades escolares. 
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Para tanto, esse grupo de profissionais promoveu, no referido ano, momentos de 

estudos com o objetivo de fomentar o debate acerca dos aspectos concernentes à realidade da 

educação municipal e seus anseios. A partir desses, concluíram a necessidade de superar o 

ecletismo teórico e buscar melhorias para a educação com o objetivo de formar indivíduos 

atuantes e com consciência crítica. Para isso, optaram, para o alcance desses objetivos, pela 

proposta pedagógico-metodológica e pelos pressupostos filosóficos defendidos pela 

Pedagogia Histórico-Crítica, como teoria orientadora da prática educativa e como teoria 

orientadora do desenvolvimento humano, a Psicologia Histórico-Cultural. 

Não obstante, embora a concepção de educação, no que se refere aos aspectos políticos 

e interesses no quadro de gestão, venha apresentando novas configurações, ainda assim as 

condições econômicas do município delimitam o processo. A ação desenvolvida para a 

re/escrita do documento curricular não conta com assessoria externa. O município em questão 

advoga aos profissionais (técnicos) da secretaria da educação a responsabilidade por tais 

projetos. Ainda que reconheçamos as tentativas de superação nesta ação, ainda que 

entendamos ser este um meio para medidas emancipatórias, não podemos deixar de relacionar 

a forma de sua materialização com a dinâmica social e as relações produtivas da sociedade 

capitalista, subsidiadas por concepções neoprodutivistas. O movimento configura-se como 

mais uma das ações realizadas pelos profissionais, não havendo, portanto, uma dedicação 

exclusiva. Em outras palavras, mesmo que tenha abertura para novos projetos, as condições 

trabalhistas não foram alteradas. 

Essa realidade nos faz refletir, questionar e/ou demarcar os limites e possibilidades de 

implantação de uma teoria crítica nos sistemas de ensino diante dos interesses hegemônicos. 

Por um lado, constatamos, conforme nos evidenciou os estudos de Baczinski (2011), que 

implantar uma teoria representante da classe trabalhadora de cima para baixo, não tendo a 

pretensão de fazer revoluções que extrapolem os limites impostos pelo capital, não se 

sustenta, não se materializa em sua essência. Contudo, por outro lado, dada a realidade 

apresentada pelo município de Aparecida de Goiânia/GO, na qual, embora a iniciativa sendo 

oriunda dos próprios trabalhadores, dos professores que atualmente estão assumindo funções 

no quadro de gestão para a organização das políticas de âmbito municipal, a falta de “suporte” 

micro e macroestrutural também está delimitando o processo, haja vista a necessidade de 

ações que antecedem e acompanham sua implantação. 

 O direcionamento teórico da Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico-

Cultural para a fundamentação de um currículo requer conhecimentos, estudos e discussões 
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aprofundadas e sistematizadas dos seus pressupostos teórico-filosóficos. Também, não menos 

importante como desafio subsequente para que o Currículo seja efetivado na prática docente, 

outros fatores também emergirão no processo, como, por exemplo, a necessidade de o 

município realizar ações englobando os aspectos físicos, materiais, pedagógicos, humanos e, 

de forma especial, a capacitação continuada dos profissionais da educação, objetivando 

preparar os professores a fim de estes terem condições para conjecturar metodologias e 

práticas pedagógicas de forma coerente com os pressupostos defendidos. Essas ações, porém, 

não estão restritas unicamente a políticas internas do município, porque envolvem, de forma 

intensa, articulada e ampla, condicionantes que se associam à concepção de sociedade, 

educação, trabalho educativo, escola e de ser humano apregoado pela forma de organização 

social global. E isso nos remete a toda a discussão levantada nesta dissertação sobre a atual 

forma de organização social injusta, sobre o atual papel da educação com vistas à manutenção 

de uma sociedade de classes, sobre os interesses capitalistas imbuídos nos cursos de formação 

de professores e sobre a concepção de desenvolvimento humano alinhado com as formas 

produtivas do trabalho. 

Considerando o contexto político em que esta pesquisa está sendo realizada, é 

oportuno observar que, passados aproximadamente 30 anos, o PMDB, partido que articulou a 

frente de transição ditatorial para a democracia no Brasil, nos dias atuais, especialmente a ala 

mais conservadora do partido seja partícipe de um processo de ruptura democrática, o qual, 

sob argumentos frágeis, destitui uma governante legítima e legalmente eleita, o que, em 

termos políticos e sociais, contribui para a inviabilização de uma série de conquistas sociais às 

classes menos favorecidas e aos grupos minoritários como as pessoas com deficiência. As 

atuais medidas apresentadas pelo governo revelam projetivas que precarizarão vários 

programas, inclusive os que dão corpo à política inclusiva. Isso porque apontam graves 

impactos sobre a educação: a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 241, que congela 

os gastos públicos por 20 anos; a reforma do Ensino Médio, via Medida Provisória (MP), que 

promove uma mudança de currículo nessa fase escolar, dividindo a formação em apenas cinco 

áreas do conhecimento (linguagens, matemática, ciências naturais, ciências humanas e 

formação técnica); e o Projeto de Lei batizado de “Escola sem Partido”, ou “Lei da Mordaça”, 

o que, entre outras questões, estabelece uma série de regras para controlar a atuação do 

professor em sala de aula, praticamente impedindo-o de promover um debate crítico de ideias 

com os alunos. 
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Nessa conjuntura, alertamos que a educação, que deveria ser o instrumento para as 

escolhas do homem livre, democrático, cidadão e autônomo, diante dos atuais interesses 

políticos e da intencionalidade pedagógica, acaba se tornando mais uma ferramenta de 

manipulação e de homogeneização do pensamento. Ela legitima as diferenças sociais e 

marginaliza os direitos dos seres humanos ao invés de tensionar a luta contra a ideologia das 

classes dominantes. 

Consubstanciados em Saviani e Duarte (2012, p. 4), entendemos que a luta pela 

realização da função básica da escola pública, “[...] por si mesma, não revolucionará a 

sociedade pelo simples fato de que a escola não tem poder de mudar a sociedade” (SAVIANI; 

DUARTE, 2012, p. 4), da mesma forma que a sociedade também não revolucionará sem a 

escola. Como esta não pode ser vista como uma instância à parte da sociedade, é necessária 

uma união de esforços.  Para Freitas (2005), a mudança e a melhoria dos processos de ensino 

configuram-se como um processo que envolve a participação das políticas públicas centrais e 

as necessidades e os projetos locais. É na tensão entre esses dois lados, a partir de indicadores 

publicizados e assumidos coletivamente, que se constrói a qualidade das escolas. Segundo o 

autor: 

A ideia de que a mudança é um processo está fortemente presente no conceito de 

“qualidade negociada”
85

. A mudança é uma construção local apoiada e não uma 

transferência desde um órgão central para a “ponta” do sistema. Tal construção é 

guiada por um projeto pedagógico da instituição, local – consideradas as políticas 

globais emanadas de órgãos centrais – que configura uma cesta de indicadores com 

os quais se compromete e se responsabiliza, demandando do Poder Público as 

condições necessárias à sua realização. Esta forma de relacionamento exclui tanto as 

formas autoritárias de gestão baseadas na verticalização das decisões como exclui 

igualmente o populismo e o democratismo de formas de gestão que transferem 

inadequadamente (para não dizer que abandonam) para a “ponta” as decisões, 

unilateralizando-as e omitindo-se (FREITAS, 2005, p. 924). 

 

Saviani (2013b) afirma que a educação é vista como mediação no interior da prática 

social global. Assim, a prática deve ser o ponto de partida e o ponto de chegada. Desse modo, 

inferimos que, mesmo diante de tais contradições, o movimento realizado pela RME de 

Aparecida de Goiânia/GO apresenta-se como tentativas de superação, tendo como pretensão 

superar as desigualdades sociais e, principalmente, educacionais. 

 Entendemos que as orientações e planejamentos conduzidos por um sistema 

educacional deve ser o resultado de uma práxis intencional, com objetivos e ações 
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 Freitas (2005) discute o conceito de “qualidade negociada” a partir dos estudos de Anna Bondioli (2004), 

apontando-o como alternativa de contrarregulação e apoio a processos de mudanças complexos na escola. Para o 

autor: “Por este conceito, a qualidade é produto de um processo de avaliação institucional construído 

coletivamente, tendo como referência o projeto político-pedagógico da escola” (FREITAS, 2005, p. 911). 
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premeditadas que possibilitam ultrapassar o domínio do pragmatismo e do operacionismo. E, 

para que a práxis possa se desenvolver e produzir consequências, ela necessita fundamentar-se 

em uma teoria. “Sem uma teoria educacional será impossível uma atividade educativa 

intencional comum (SAVIANI, 2012b, p. 77)”.  

Saviani (2013b) compreende a relação entre teoria e prática, elaborando o significado 

de práxis, conforme destacamos:  

 

Vejo a práxis como uma prática fundamentada teoricamente. Se a teoria 

desvinculada da prática se configura como contemplação, a prática desvinculada da 

teoria é puro espontaneísmo. É o fazer pelo fazer. [...] É um movimento 

prioritariamente prático, mas que se fundamenta teoricamente, alimenta-se da teoria 

para esclarecer o sentido, para dar direção à prática. Então, a prática tem primado 

sobre a teoria, na medida em que é originante. A teoria é derivada. Isso significa que 

a prática é, ao mesmo tempo, fundamento, critério de verdade e finalidade da teoria. 

A prática, para desenvolver-se e produzir suas consequências, necessita da teoria e 

precisa ser por ela iluminada (SAVIANI, 2013b, p. 120). 

 

Todavia, embora toda prática educativa seja orientada por uma teoria da educação, 

esta, necessariamente, não está a serviço daquela. Conforme verificamos, a trajetória histórica 

da pedagogia evidencia polêmicas marcadas pelas diversas posições teóricas. Essas polêmicas 

refletem uma luta entre classes, na qual, dependendo do ponto de vista adotado, o interesse 

em apresentar condições para organizar e realizar o trabalho educativo, numa perspectiva 

superadora, torna-se secundarizado, delineando, de forma diferenciada, a organização dos 

processos de escolarização.  

Assim, partindo do exposto, inferimos que, para que a organização administrativo-

pedagógica conduzida pelas redes de ensino seja o resultado de uma práxis intencional, torna-

se necessário identificar os limites e possibilidades das abordagens teóricas diante dos 

interesses hegemônicos, articulando com os interesses e possibilidades decorrentes de um 

processo histórico. Não se pode exercer uma ação desvinculada de uma intencionalidade, pois  

 

A teoria educacional, condição necessária para a existência do sistema, não será 

possível sem essa reflexão radical, rigorosa e de conjunto que permitirá passar da 

consciência comum à consciência filosófica da práxis. Só a partir daí é que será 

possível inserir a educação na totalidade da práxis histórica, onde assumirá a sua 

verdadeira significação humana (SAVIANI, 2012b, p. 79). 

 

Sintetizando, a superação das práticas fragmentadas, fetichizadas e alienadas, sejam da 

prática social global e/ou da prática educacional, está, necessariamente, vinculada a uma 

teoria da práxis crítica, transformadora das relações de poder. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das orientações e premissas da atual política inclusiva para a oferta do 

Atendimento Educacional Especializado e considerando o quadro de questões norteadoras que 

apresentamos na introdução desta pesquisa, este estudo teve como objetivo identificar e 

discutir as bases teórico-pedagógicas do AEE das redes municipais de Aparecida de 

Goiânia/GO e Cascavel/PR e analisar as implicações destas nas práxis administrativo-

pedagógicas desse atendimento. 

Conforme esclarecemos, tínhamos como objetivo inicial apreender as determinações 

legais e concepções teóricas que subsidiam o trabalho pedagógico na educação especial a fim 

de conjecturar metodologias e práticas pedagógicas que atendessem ao aluno concreto que se 

encontra na sala de aula, levando em conta sua realidade física, biológica, psicológica, 

cultural e social. Embora tivéssemos a consciência de que a pesquisa visa a um compromisso 

acadêmico com a produção do conhecimento, inferimos que, ainda assim, o nosso interesse 

pelo tema em questão apresentava ênfase em atender a questões pessoais e profissionais. 

Buscávamos, por meio dos resultados e conhecimentos adquiridos nesta investigação, 

contribuir para uma nova forma de organização e estruturação do trabalho realizado pela 

educação especial na rede de ensino em que atuávamos profissionalmente.   

No entanto, a hipótese preliminar que levantamos se mostrou precária. Verificamos, 

em tempo, que a delimitada compreensão das determinações legais e concepções teóricas que 

subsidiam a política de educação especial não nos proporcionariam, por si só, condições para 

encaminharmos novos olhares e fazeres para a educação especial. A política da área se 

mostrou a serviço da manutenção do atual sistema. Suas orientações, metodologias e 

estratégias não apresentavam interesses em formar um novo ser humano e sim promover as 

condições e competências necessárias que permitissem à pessoa com deficiência colaborar 

para as imposições do mercado, contribuindo, assim, para a manutenção dos interesses da 

classe hegemônica e das relações produtivas. O deficiente estava sendo visto, pois, como um 

produto. 

Não obstante, o referencial teórico que nos orientava, consubstanciado nos 

pressupostos filosóficos e metodológicos da Pedagogia Histórico-Crítica, apontava o tempo 

todo para a possibilidade de a escola se constituir como um espaço de luta do proletariado 

contra a burguesia, contra a classe hegemônica, defendendo a necessidade de sairmos do 

plano da constatação dos problemas que levam à marginalidade e à exclusão e recorrermos a 
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tentativas que levassem à superação de medidas emancipatórias. Desse modo, o que 

inicialmente se apresentara como objetivo final tornou-se o nosso ponto de partida.   

Passamos, pois, a centrar nossos esforços na compreensão das bases teórico-

pedagógicas que fundamentam a política de educação especial, particularmente a organização 

do Atendimento Educacional Especializado, e, por conseguinte, a discussão sobre como a 

concepção presente nesses referenciais, em relação ao papel da educação na sociedade, 

interfere nas práticas administrativo-pedagógicas operacionalizadas pelos sistemas de ensino. 

Partíamos do entendimento de que o fenômeno educativo, dependendo dos diferentes 

referenciais, é explicado diversamente em sua origem e desenvolvimento, proporcionando 

formas diversas de organização do trabalho pedagógico.  

Assim, por apresentarem em seus planos de ensino concepções teóricas diferentes, 

tivemos, como campo de investigação, as redes municipais de ensino de Aparecida de 

Goiânia/GO e de Cascavel/PR. A primeira, devido a nossa proximidade decorrente da atuação 

profissional; e a segunda, por atender aos interesses metodológicos da pesquisa. Entendíamos 

ser possível identificar não só os limites, mas também as possibilidades para a estruturação 

desse serviço.   

 Para constatarmos as implicações dessa política na forma de organização e 

estruturação do AEE nas referidas redes de ensino, a utilização de categorias de análises 

exerceu uma essencial função metodológica. As categorias de análise, por nós nomeadas de 

“Miscelânea Pragmática” e “Miscelânea Crítica”, possibilitaram a compreensão do nosso 

objeto de estudo na sua totalidade, permitindo considerar as diversas manifestações teóricas e 

integrando-as por elementos que as aproximavam e as constituíam como uma abordagem, 

concepção e/ou tendência. 

 Verificamos que a rede municipal de ensino de Aparecida de Goiânia/GO, ao buscar 

atender às orientações legais e operacionais da política inclusiva para a organização e 

estruturação do AEE, por não caracterizar, explicitamente, no seu plano de educação uma 

concepção pedagógica específica para a orientação da sua prática educativa, centrou suas 

ações no que é enfatizado nos documentos orientadores no âmbito nacional, ou seja, priorizou 

as questões pragmáticas e operacionais, aproximando-se assim das bases teórico-pedagógicas 

anunciadas pela categoria Miscelânea Pragmática. E, de outro lado, a rede de ensino de 

Cascavel/PR, por defender um referencial teórico para a orientação dos seus currículos, 

fundamentado por uma corrente teórico-filosófica crítica, seguindo as mesmas orientações 

legais e operacionais, demonstrou possibilidades diferenciadas de organização e de 
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estruturação das diretrizes do AEE, de forma a não se subordinar às orientações mais gerais 

da política inclusiva. Tal organização aproximou esta rede de ensino dos princípios e 

concepções defendidos pelas bases teórico-pedagógicas expressas pelas miscelâneas críticas.  

Embora chegássemos a esta constatação, pudemos verificar também que as redes de 

ensino estão em movimento, ou seja, os determinantes históricos, políticos e econômicos 

incidem sobre o processo. Dependendo do contexto analisado (âmbito político, técnico-

científico, pedagógico e administrativo), foi possível identificarmos a alternância e/ou 

alinhamento entre as miscelâneas críticas e pragmáticas. Assim, após a visualização dos dados 

e suas análises, acreditamos ser importante focalizar, nestas considerações finais, os três eixos 

que anunciamos no início desta pesquisa: o que dizem as concepções teóricas que orientam o 

processo de ensino-aprendizagem; as orientações estabelecidas pelas diretrizes políticas da 

Educação Especial e o que, de fato, é operacionalizado pelas redes de ensino. Entretanto, a 

análise será apresentada em conjunto por reconhecermos a indissociabilidade entre as partes.  

O foco é o AEE, mas buscamos não perder de vista as questões mais amplas que 

incidem sobre todo o campo da educação especial. No que se refere às orientações 

estabelecidas pelas diretrizes políticas, iniciamos a discussão afirmando que o conjunto das 

bases teórico-pedagógicas que fundamenta a PNEE-EI para o Atendimento Educacional 

Especializado é uma Miscelânea Pragmática.   

Para justificar esta afirmação, chamamos a atenção para a vinculação das políticas 

educacionais com a dinâmica social e com as forças produtivas do trabalho, discutidas no 

primeiro capítulo desta investigação. Embora a política de educação inclusiva contribua para 

uma maior proximidade entre a EEs e o ensino comum, respondendo a pressões das pessoas 

com deficiência da classe trabalhadora, o faz parcialmente, de modo a obscurecer as relações 

objetivas.  Na sua totalidade, o conjunto das bases teórico-pedagógicas que fundamenta a 

PNEE-EI é orientado por uma pedagogia de tendência tecnicista, inspirada nos princípios de 

racionalidade, eficiência e produtividade, defendendo a educação como algo objetivo e 

operacional. E, por esse viés, a inclusão é divulgada por meio das políticas educacionais como 

alternativa pela qual os problemas sociais podem ser resolvidos pelo âmbito da educação. Esta 

intencionalidade secundariza o processo de ensino-aprendizagem e a preocupação em 

descobrir as formas adequadas de dirigir o desenvolvimento humano, inclusive dos 

deficientes. 

Nesse sentido, é oportuno destacar que, diante dessas orientações, as diretrizes 

políticas para a organização do AEE induzem os sistemas de ensino a também recorrerem a 
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medidas minimalistas e com objetivos utilitários e pragmáticos. Isso se mostrou viabilizado 

pelos documentos municipais e pela forma de operacionalização deste atendimento no que se 

refere, por exemplo, ao público/perfil dos alunos atendidos nas SRM. Partindo desta 

perspectiva teórica, o AEE é interpretado como sendo um programa destinado a compensar 

deficiências de diferentes ordens, funcionando como mecanismo de certificação dos 

problemas pedagógicos, isto é, um espaço para realizar o reforço escolar, atendendo alunos 

com dificuldades de aprendizagens vinculadas ou não a uma questão do quadro orgânico.  

No que se refere ao atendimento específico do aluno público-alvo da EEs, as práticas 

pedagógicas realizadas nesses espaços tendem a enfatizar a alfabetização e o que se apresenta 

faltoso ao desenvolvimento. Os argumentos que definem o ensino e a aprendizagem denotam 

uma concepção de desenvolvimento humano, ora espontaneísta, sustentada num entendimento 

biológico, e ora determinista, desconsiderando o papel privilegiado da mediação para o 

desenvolvimento de formas superiores de ampliação do conhecimento. 

Em segundo lugar, trazemos as implicações destas bases teóricas para a política de 

formação de professores operacionalizada pelos sistemas de ensino. No que se refere a uma 

análise de conjunto, verificamos que a filiação da política educacional com as bases liberais e 

economicistas interferem na produção do conhecimento, reportando à lógica da produção 

aligeirada para o campo educativo, enfatizando, por conseguinte, os conhecimentos tácitos e 

os aspectos metodológicos e operacionais em detrimento dos processos de desenvolvimento 

humano. Sobre o professor do AEE, percebemos que a política inclusiva aponta-o como o 

responsável pela instrumentalização dos alunos em relação ao uso dos recursos tecnológicos. 

Dessa forma, a falta de políticas federais que induzam a formação inicial de 

professores, específica para a Educação Especial, transmite aos sistemas de ensino toda a 

responsabilidade para tal processo. Contudo, o modelo dos cursos de formação tem ocorrido 

sob uma perspectiva, também, utilitarista, com ênfase nos aspectos físicos e biológicos de 

estruturação e de desenvolvimento humano. Verificamos que o ato de conhecer fica sendo 

dependente das particularidades do ponto de vista em que o profissional se encontra. O 

professor é preparado para adquirir as competências necessárias que a demanda educacional 

apresenta e não ao que seria indispensável para a sua formação contínua e especializada. 

 Esta realidade apresenta consequências graves à constituição da identidade 

profissional desses professores e arranjos administrativos que devem ser analisados com 

cautela. Constatamos que a distribuição de papéis (modulação) procura atender à demanda da 

rede e não ao interesse do servidor em atuar na EEs, podendo, em alguns casos, o profissional 
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ser obrigado a atuar no quadro de apoio pedagógico especializado. Foi examinada, também, a 

atuação de profissionais na SRM sem formação inicial e especializada nesta área, além de ser 

atribuída aos mesmos a responsabilidade de exigências que estão além de sua formação. 

Sobre esta observação, destacamos o fato de este profissional realizar funções de acompanhar 

as atividades de vida diária, como alimentação e higienização dos educandos que apresentam 

autonomia comprometida, apontadas pela política inclusiva como sendo de responsabilidade 

de articulação do município com profissionais da área da saúde. 

Um terceiro aspecto a ser analisado diz respeito ao papel atribuído pela política 

inclusiva aos setores responsáveis pela viabilização do atendimento especializado nos 

sistemas de ensino. Constatamos, no decorrer do capítulo 1, que as diretrizes operacionais do 

AEE relacionam a qualidade de educação para os alunos com deficiência à produção de 

materiais e aquisição de equipamentos; e, por outro lado, verificamos, no decorrer do capítulo 

2, que os sistemas de ensino, partindo de uma fundamentação teórica consubstanciada nos 

princípios da categoria de análise Miscelânea Pragmática, direcionam os profissionais que 

compõem a equipe multifuncional do setor responsável pela Educação Especial às ações 

administrativas, distanciando-os das condições de viabilizarem a qualidade desse atendimento 

no âmbito pedagógico. Assim, esta realidade nos faz questionar: Em que medida fica a 

centralidade pedagógica nas SRM? Em que consistem os aspectos suplementar e 

complementar aos processos de ensino anunciados pela PNEE-EI? 

Verificamos, também, que as bases teórico-pedagógicas da atual política inclusiva não 

contribuem para um trabalho colaborativo entre o ensino comum e a educação especial e nem 

dentro da própria educação especial. Em relação ao primeiro, entendemos que este, ao ser 

fundamentado por uma perspectiva teórica que apresenta ausência de ênfase no processo, 

limitando a transmissão de ideias prontas e selecionadas, compreende o processo educativo de 

forma fragmentada, dicotomizando o trabalho pedagógico e, com isso, dificultando as 

possibilidades que a EEs poderia ter para transversalizar suas ações dentro do ensino comum, 

possibilitando ainda um sistema paralelo de ensino dentro de uma mesma proposta político-

pedagógica. 

Em relação à segunda, as dificuldades emergem devido à falta de articulação entre o 

sistema educacional e outros órgãos intersetoriais como um todo, em especial o da saúde. A 

política inclusiva orienta para a necessidade dessa articulação, porém não apresenta diretrizes 

para sua sistematização, induzindo a responsabilidade aos respectivos sistemas. Seguindo os 

princípios e concepções ora apresentados, este processo também se efetiva somente na esfera 
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da aparência, não apresentando condições objetivas que possibilitem ao educando, mesmo que 

regularmente matriculado na rede regular de ensino, ter condições diferenciadas para 

atendimento. Tal constatação nos permite denunciar o distanciamento entre o que diz a 

política inclusiva com o que, efetivamente, é operacionalizado pelos sistemas de ensino. 

Sustentamos que, sem qualificar as condições de organizar um bom ensino e todos os 

condicionantes a ele associados, a educação de pessoas com deficiência se restringe a ideias 

que não se sustentam e perdem a credibilidade. 

Partindo do exposto, inferimos que as bases teórico-pedagógicas das diretrizes 

políticas que orientam a organização e a estruturação do AEE, fundamentadas nos princípios 

anunciados pelas miscelâneas pragmáticas, não apresentam centralidade pedagógica.  

No entanto, possibilidades distintas para a efetivação desse serviço foram evidenciadas 

nesta investigação. Verificamos que, em uma segunda alternativa de intervenção, o 

direcionamento de um referencial teórico crítico para a fundamentação das diretrizes 

operacionais do AEE apresenta, aos sistemas de ensino, uma possibilidade de atender aos 

pressupostos legais da política inclusiva, sem, contudo, se esvaziar da sua especificidade 

pedagógica. 

 Partindo da compreensão de que a interpretação do fenômeno educacional deriva de 

uma tomada de posição epistemológica em relação ao sujeito e ao meio, isto é, partindo de 

uma concepção de trabalho educativo defendida pelas teorias que compõem a categoria 

Miscelânea Crítica, a concepção de inclusão passa a estar atenta às diferentes condições 

pedagógicas e metodológicas que perpassam o atendimento educacional das pessoas com 

deficiência ou com um transtorno específico no desenvolvimento. 

Em primeiro lugar, destacamos que, por esse viés, a disponibilidade do serviço do 

AEE busca atender à especificidade do programa e do público-alvo de atendimento, incluindo 

a observância de fazer constituir um quadro de profissionais e espaços próprios para 

atenderem às particularidades da demanda apresentada. A compreensão de que o 

desenvolvimento é percebido de forma entrelaçada às práticas culturais e educativas, 

incluindo, necessariamente, o processo de aprendizagem, possibilita que as práticas 

pedagógicas desenvolvidas nos espaços das SRM estejam voltadas para a contemplação dos 

aspectos fundantes do desenvolvimento humano (Funções Psicológicas Superiores), 

apresentando meios para a apropriação e elaboração de conceitos que se encontram em 

defasagem. 
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Em segundo lugar, destacamos que, ao se consubstanciar nas bases teórico-

pedagógicas anunciadas por esta categoria de análise, a política de formação dos professores 

assume uma perspectiva histórico-dialética. Os encontros formativos visam subsidiar os 

profissionais com conhecimentos que visem à promoção do seu desenvolvimento contínuo e 

especializado, independente do seu contexto de atuação. Essa socialização do saber contribui 

para transversalizar os princípios e especificidades da EEs no sistema comum como um todo. 

Um terceiro aspecto, que entendemos ser importante abordar em relação às 

contribuições de uma base teórico-crítica para o direcionamento das políticas operacionais do 

AEE, está relacionado com a defesa de que o ser humano não se forma isoladamente, mas em 

um contexto em que devem ser reconhecidos seus condicionantes natural, cultural e histórico-

dialético. 

Partindo desses determinantes, verificamos ser possível promover posturas 

homogêneas e coerentes, tanto em relação às ações desenvolvidas nas unidades escolares 

quanto em relação às especificidades das áreas de atuação dos profissionais da equipe 

multifuncional, inclusive no que se refere à articulação favorável entre a secretaria da 

educação e da saúde. Constatamos que a observância da necessidade de assegurar e viabilizar 

condições diferenciadas para o atendimento dos educandos com deficiências foram emitidas 

nos documentos orientadores.  

Reconhecemos que os limites deste estudo, no tempo estipulado para a pesquisa e 

também devido à própria especificidade da problemática levantada para investigação, não nos 

possibilitam aferirmos sua efetiva contribuição e/ou funcionamento para o delineamento das 

práticas pedagógicas na SRM. Todavia, entendemos que as condições para sua concretização 

são dadas. 

Inferimos que esta possibilidade de organização e de estruturação se justifica pelo fato 

de que, em sua essência, a grande maioria das teorias que compõe a categoria Miscelânea 

Crítica defende um projeto de educação afinado com os objetivos da transformação social e 

com a formação de um ser humano com individualidade livre e universal.  

Acreditamos que o objetivo desta pesquisa foi alcançado, visto que a presente 

investigação contribui com questões relevantes para a produção do conhecimento relacionado 

às implicações das bases teórico-pedagógicas para a operacionalização das políticas de 

Educação Especial nos sistemas de ensino e a questões pessoais e profissionais da 

pesquisadora. 
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Em relação à primeira, inferimos que o direito à educação não possibilita, por si só, 

que a pessoa com deficiência tenha um acesso igual à cultura humana. Ao organizar e 

estruturar ações para a operacionalização do AEE nos sistemas de ensino, é preciso pensar na 

importância da didática (como ensinar e como aprender), apropriando-se de teorias que 

expliquem o desenvolvimento humano e orientem a prática educativa, considerando o caráter 

histórico do ser humano; pensar na organização do ensino (tais como conteúdo, espaço, tempo 

e procedimento); e, por fim, pensar nas mediações estabelecidas no contexto escolar, a fim de 

que tais garantias não tenham como consequência uma “inclusão excludente”
86

. Entretanto, 

ressaltamos que só podemos pensar na contribuição da teoria se pensarmos na mudança das 

relações de poder. 

Conforme demonstramos, até existem medidas emancipatórias, mas o processo 

revolucionário, iniciado dentro do contexto escolar, não seria o único meio de militarmos 

contra as formas de marginalização e exclusão de pessoas com e sem deficiência. A escola 

não deve ser interpretada como uma instância exterior à sociedade e aos seus valores. É 

necessária, de fato, uma união de esforços com as demais áreas para que esta se apresente em 

condições e comprometida em descobrir as formas mais adequadas de promover o 

desenvolvimento humano sem se esvaziar da sua especificidade pedagógica. 

Em relação aos ganhos pessoais e profissionais, destacamos o imenso prazer de poder 

experienciar, conscientemente e em tão pouco tempo, as possibilidades que uma prática 

educativa intencional acrescentou ao nosso desenvolvimento humano. As situações novas, 

desafiadoras e conflitantes foram essenciais para que nos apropriássemos da nossa própria 

realidade. Os ganhos se estenderam também ao contexto profissional em que estamos 

inseridos. No decorrer desta investigação, fomos convidados a participar como membro da 

comissão de re/escrita das Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil e para o Ensino 

Fundamental I e II na rede pública de ensino de Aparecida de Goiânia, na qual atuamos como 

psicóloga na equipe multifuncional do setor responsável pela EEs. Esta condição nos permitiu 

socializar, juntamente com outros profissionais comprometidos com a melhoria da escola 

pública e dos processos de ensino, os conhecimentos teóricos adquiridos neste processo 

                                                           
86

 Expressão utilizada por Dermeval Saviani para se referir a uma característica da concepção pedagógica 

dominante que se manifesta no terreno educativo. Nesta, a estratégia consiste em incluir estudantes no sistema 

escolar, em cursos de diferentes níveis e modalidades, sem padrões de qualidade exigidos para o ingresso no 

mercado de trabalho (SAVIANI, 2013a).  
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formativo, fundamentado pelos princípios da Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia 

Histórico-Cultural. 

Atualmente, a referida comissão segue com a escrita desse documento fundamentada 

por tais perspectivas teóricas. Acreditamos, a partir desse movimento, alcançar o objetivo que 

nos impulsionou à investigação no campo acadêmico, a saber: contribuir com novos olhares e 

fazeres para a educação especial neste município.  

Concluímos ressaltando que a defesa que fazemos é de uma organização do trabalho 

pedagógico comprometido com o objetivo de possibilitar ao educando com deficiência 

condição de se reconhecer como sujeito consciente de sua realidade histórica e social. Com 

isso, emergem das análises dos dados contribuições relevantes que podem favorecer as 

discussões em torno da operacionalização do Atendimento Educacional Especializado nas 

redes municipais de ensino, apontando seus limites e suas possibilidades, a partir das quais 

intencionamos oportunizar diálogos, sugestões e críticas que nos permitam aprimorar nossas 

reflexões.
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APÊNDICE A 

 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS GESTORES RESPONSAVEIS PELA 

EFETIVAÇÃO DA POLITICA DE INCLUSÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 

 

 

A – História da Educação Especial no município 

 

1) Início da educação especial no município (quando e como ela começou, como as 

mudanças foram ocorrendo). 

2) Processo de estruturação e formação do setor responsável para a organização e o 

gerenciamento da estruturação da educação especial no município (Quantos profissionais 

estão envolvidos, formação acadêmica e/ou área de atuação). 

3) Processo de estruturação dos serviços de apoio da educação especial nas escolas comuns 

(Quantos profissionais estão envolvidos, formação acadêmica e/ou área de atuação, 

serviços de itinerância, classe especial, sala de recurso multifuncional). 

4) Durante a trajetória histórica da educação especial no município houve participação de 

instituições especializadas ou organizações não governamentais? Como elas foram 

criadas e para quais alunos? 

 

B – Processo de formação dos professores para a Educação Especial no município. 

 

1) Cursos da área realizados no município por meio dos programas do governo federal, 

estadual (Pra cada curso identificar o processo de seleção dos participantes, quantidade 

de participantes, modalidade presencial ou a distância, objetivo dos cursos, carga 

horária). 

2) Política de formação para professores que atuam na educação especial no âmbito 

municipal.  Se caso a resposta for positiva, identificar sob quais referenciais teóricos. 

3) Cursos de formação continuada realizados no município para o professor especialista 

que atua no AEE e sob quais referenciais teóricos. 

 

 

C – Documentos oficiais norteadores das ações do município. 

 

1) Documentos federais que norteiam e/ou nortearam as ações do município sobre a 

educação especial (leis, diretrizes, decretos, resoluções, documentos normativos, etc.) 

2) Documentos elaborados pelo município para nortear as ações sobre a educação especial. 

(leis, diretrizes, decretos, resoluções, documentos normativos etc.) 

 

 

D – Processo de avaliação e identificação dos alunos público alvo da educação especial 

no município. 

 

1) Quem informa inicialmente que o estudante é suspeito de ter alguma condição que 

precisa ser avaliada? (pais, escola, outro profissional). 

2) Existe no município um profissional ou equipe responsável para avaliar cada uma das 

diferentes condições apresentadas pelos alunos público alvo da educação especial? 
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(Deficiência intelectual, deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência física, 

deficiências múltiplas, Altas habilidades/superdotação e Transtornos globais do 

desenvolvimento). Em caso negativo, quem define os encaminhamentos para os serviços 

de apoio? 

3) Local onde ocorre essa avaliação. 

4) Duração do tempo em média para o processo de avaliação e identificação da condição 

apresentada pelo aluno? 

 

E – Processo de implantação e estruturação do Atendimento Educacional Especializado 

no município. 

 

1)  Processo de implantação das salas de recursos multifuncionais (SRMF) (como e 

quando iniciou). 

2) Recursos materiais e financeiros do governo federal para a implantação deste serviço. 

(Quais foram, como ocorreu o processo) 

3)  Forma de estruturação do AEE no município (quantidade de SRMF em 

funcionamento, quantidade de alunos atendidos, quantidades de profissionais que 

atuam neste serviço no município como um todo, quantidades de profissionais que 

atuam neste serviço por sala) 

4)  Processo de encaminhamento dos alunos ao AEE. 

5)  Diagnósticos dos alunos atendidos no AEE. 

6)  Forma de organização do trabalho pedagógico (organização do tempo, turnos e 

horários em relação a cada condição apresentada pelos alunos) 

7)  Planejamento das atividades pedagógicas (registros de acompanhamento e 

desempenho, elaboração do plano de AEE) 

8)  Caracterização dos profissionais que atuam neste serviço (forma de contratação, 

Formação mínima exigida aos profissionais) 

9)   Função e/ou objetivo deste serviço. 

10)  Principais atividades realizadas neste serviço. 

11) Contribuição do AEE no processo de escolarização dos alunos atendidos nas salas de 

recursos multifuncionais. 

12) Inserção do AEE no projeto político pedagógico da escola. 

 

 

 

Ivone Rodrigues dos Santos 

Programa de Pós-Graduação em Educação – UFG 

E-mail: ivonesantospsico@hotmail.com 
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APÊNDICE B 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS PROFESSORES QUE ATUAM NO AEE. 

 

 

1- Como os alunos são encaminhados para o AEE? 

2- Quais os diagnósticos dos alunos atendidos no AEE? 

3- Quantos alunos são atendidos e de que forma? 

4-  Qual é a função e/ou objetivo do serviço realizado no AEE. 

5- Quais as práticas pedagógicas são realizadas no AEE? 

6- Qual a contribuição do AEE no processo de escolarização dos alunos com deficiência? 

7- Como é sua relação com a professora da sala de aula comum em relação ao 

planejamento? 

8- Quais são os tipos de apoio oferecido para o professor que atua no Atendimento 

Educacional Especializado? 

9- Como aconteceu a sua formação para atuar no AEE? 

10- Há quantos tempo você atua no AEE? 

11- Quais cursos de formação continuada na área que você participou através dos 

programas do governo federal e sob quais referenciais teóricos? 

12- Quais cursos de formação continuada na área realizado pelo município que você 

participou e sob quais referenciais teóricos? 

13- Você considera que a sua formação torna-o apto para atuar com alunos público alvo da 

educação especial? 

14- Que dificuldades e/ou facilidades você encontra em trabalhar na sala de recurso 

multifuncional? 

15- O AEE encontra-se presente nos documentos norteadores da instituição escolar? 

16- Ocorreu alguma mudança na organização física e pedagógica da unidade escolar para 

a oferta do AEE? 

17- A Secretaria de Educação do Município dispões de equipe técnica para dar suporte à 

escola no desenvolvimento do Programa? Se caso for afirmativo, como é feito esse 

acompanhamento? 

18-  Qual é a participação familiar neste contexto? 

 

 

 

Ivone Rodrigues dos Santos 

Programa de Pós-Graduação em Educação – UFG 

E-mail: ivonesantospsico@hotmail.com 
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APÊNDICE C 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário (a), da investigação 

sobre as “Bases teórico-pedagógicas do AEE das redes municipais de Aparecida de 

Goiânia/GO e Cascavel/PR: Implicações para as dimensões teóricas e práticas”. Meu 

nome é Ivone Rodrigues dos Santos, sou a pesquisadora responsável e minha área de 

atuação é Educação Especial.  

Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar fazer 

parte do estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em duas vias. Uma delas é 

sua e a outra é do (a) pesquisador (a) responsável. Em caso de recusa, você não será 

penalizado (a) de forma alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa 

poderão ser esclarecidas pelo(s) pesquisador (es) responsável(is), via e-mail e por telefone 

através do(s) seguinte(s) contato(s): Ivone Rodrigues dos Santos (XX) XXXX-XXXX; 

ivonesantospsico@hotmail.com (pesquisadora responsável) e Dr. Régis Henrique dos Reis 

Silva (XX) XXXX-XXXX; regishsilva@bol.com.br (orientador), e inclusive, sob forma de 

ligação a cobrar. 

Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, 

você também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Goiás, nos telefones (62)3521-1215; 3521- 1075 ou (62) 3521- 1076. 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA 

 

 A pesquisa de mestrado em educação tem como título: Bases teórico-pedagógicas do 

AEE das redes municipais de Aparecida de Goiânia/GO e Cascavel/PR: Implicações 

para as dimensões teóricas e práticas. 

 PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Ivone Rodrigues dos Santos 

ORIENTADOR: Dr. Régis Henrique dos Reis Silva 

 A presente pesquisa se propõe a investigar como está ocorrendo a efetivação das 

diretrizes operacionais do Atendimento Educacional Especializado – AEE nas redes 

mailto:ivonesantospsico@hotmail.com
mailto:regishsilva@bol.com.br
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municipais de ensino, particularmente nas suas dimensões teóricas e práticas, tendo como 

recorte a rede municipal de Educação de Aparecida de Goiânia-GO e Cascavel – PR. 

 O que justifica o presente trabalho é o interesse em identificar como as redes 

municipais de ensino então se organizando para articular as premissas da atual política 

inclusiva para a oferta do Atendimento Educacional Especializado, consubstanciado com a 

concepção de homem, sociedade, deficiência, diferença, educação e educação especial 

presente nas bases teórico-pedagógicas que fundamentam estes documentos. 

  Entendemos que a identificação de tais concepções, e suas formas de manifestações, 

poderão fornecer elementos que possam ampliar as vias e rediscutir os processos de 

estruturação dos planos de atendimentos da educação inclusiva nos municípios brasileiros. 

 Nesse sentido, esta pesquisa tem como objetivos: 

• Descrever e discutir a política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, 

particularmente as diretrizes operacionais do AEE para a educação básica; 

• Descrever e analisar a política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva do 

município de Aparecida de Goiânia/GO e de Cascavel PR, principalmente o processo de 

implementação do Atendimento Educacional Especializado na RME dos referidos 

municípios; 

• Identificar e discutir a concepção de deficiência e/ou diferença presente nas bases teórico-

pedagógica que fundamentam a política educacional do AEE dos municípios em análise; 

• A partir da descrição e análise dos processos de implementação do Atendimento 

Educacional Especializado das redes municipais de educação dos municípios de Aparecida de 

Goiânia/GO e Cascavel/PR, identificaremos limites e possibilidades nas referidas propostas 

de AEE.  

 Para isso, como instrumento metodológico para nossa pesquisa, estão previstas 

entrevistas semiestruturadas para 02 gestores responsáveis pela efetivação das políticas 

públicas de educação inclusiva dos municípios em estudo, representados pelas pessoas que 

assumem a coordenação do setor responsável pela educação especial, sendo um em cada 

município e para 04 professores que atuam no Atendimento Educacional Especializado, sendo 

dois em cada município, além da análise das propostas pedagógicas das referidas instituições.  

 Informamos que esta entrevista será realizada no próprio local de trabalho dos 

referidos participantes e em horário a ser combinado, de forma que seja possível se adequar as 

possibilidades do entrevistado. Nesta etapa de nossa pesquisa estão previstas como forma de 

registro, a gravação em áudio da conversa realizada. 

  A sua participação nessa pesquisa será de grande importância, pois pode colaborar 

para o aprofundamento das discussões sobre as políticas de inclusão e da oferta e estruturação 

do Atendimento Educacional Especializado em nosso estado. 

 Lembramos que os roteiros das entrevistas estão em anexo, nesse mesmo documento, 

para consulta prévia dos sujeitos da pesquisa. 

 Considera-se que sua participação poderá ocasionar uma situação de constrangimento 

emocional que lhe acarrete algum grau de ansiedade, podendo ocorrer dificuldade ou inibição 

para prestar informações solicitadas. Nesse caso, você contará com o acompanhamento, o 
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apoio e a orientação da pesquisadora responsável, bem como terá liberdade de não responder 

questões que porventura lhe causem constrangimento.  

 Você tem direito de pleitear indenização em caso de danos decorrentes de sua 

participação na pesquisa. Essa participação não lhe trará qualquer ônus financeiro, sendo que 

se houver alguma despesa será feito o ressarcimento do valor utilizado por você para o 

cumprimento da atividade em que se dispôs a participar.  

 Destaca-se que não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira por 

sua participação. Você tem o direito de fazer ligações a cobrar para o telefone informado 

nesse documento. As suas informações são confidenciais, serão mantidas em sigilo, 

assegurando-lhe que, em nenhum momento da pesquisa, você será identificado (a). 

 Você tem ampla e total liberdade de se recusar a participar ou retirar seu 

consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo ao seu 

cuidado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Ivone Rodrigues dos Santos 

Programa de Pós-Graduação em Educação – UFG 

E-mail: ivonesantospsico@hotmail.com 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA 

 

Eu, ___________________________________________________________________, 

RG_______________________________CPF_________________________________, 

abaixo assinado, concordo em participar da pesquisa “Bases teórico-pedagógicas do AEE 

das redes municipais de Aparecida de Goiânia/GO e Cascavel/PR: Implicações para as 

dimensões teóricas e práticas”, vinculada a linha de pesquisa Cultura e Processos 

Educacionais do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Goiás. 

Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco que minha participação nesta pesquisa é de 

caráter voluntário. Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pela pesquisadora IVONE 

RODRIGUES DOS SANTOS sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim 

como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido 

que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 

penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa 

acima descrito. 

 

 

 

 

 

__________________________, _________de ___________ de 2015. 

 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do (a) participante 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do (a) pesquisador (a) responsável 
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APÊNDICE D - Instrumento usado para identificar as bases teórico-pedagógicas que 

fundamenta o conjunto de concepções consideradas básicas para a compreensão da temática 

discutida neste estudo. 

 

 

CONCEPÇÕES 

 

PNEE - EI 

 

APARECIDA DE 

GOIÂNIA/GO 

 

CASCAVEL/PR 

 

Ser humano/sociedade 

 

   

 

Deficiência  

   

 

Escola/sociedade 

   

 

Trabalho educativo 

   

 

Ensino-aprendizagem  

 

   

 

Professor (regular e/ou 

especial) 
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APÊNDICE E - Instrumento usado para identificar as implicações das bases teórico-

pedagógicas para a práxis administrativo-pedagógica do AEE. 

 

 

ÂMBITO POLÍTICO 

 

CATEGORIAS DE ANÁLISE 

BASES IDENTIFICADAS 

Miscelânea Pragmática Miscelânea crítica 

a) Da proposta político-

pedagógica 
  

b) Dos alunos atendidos no AEE   

c) Do financiamento   

ÂMBITO TÉCNICO-CIENTÍFICO 

 

CATEGORIAS DE ANÁLISE 

BASES IDENTIFICADAS 

Miscelânea Pragmática Miscelânea crítica 

a) Do perfil de professores para 

atuar no AEE 
  

b) Da formação de professores 

para o AEE 
  

ÂMBITO PEDAGÓGICO 

 

CATEGORIAS DE ANÁLISE 

BASES IDENTIFICADAS 

Miscelânea Pragmática Miscelânea crítica 

a) Da identificação e 

encaminhamento para o serviço 

da educação especial 

  

b) Da organização da prática 

pedagógica do AEE na sala de 

recurso multifuncional 

  

ÂMBITO ADMINISTRATIVO 

 

CATEGORIAS DE ANÁLISE 

BASES IDENTIFICADAS 

Miscelânea Pragmática Miscelânea crítica 

a) Do setor responsável pela 

educação especial 

 

  

b) Da acessibilidade    

c) Da ampliação do 

compromisso político com a 

educação inclusiva 

  

d) Da organização das redes de 

apoio 
  

   

 


