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 Introdução 

 

Alunos e professores passam horas de suas vidas nesse espaço tão conhecido quanto 

desafiante que é a sala de aula. São múltiplas as experiências possíveis nesse locus do 

aprender, do ensinar e do conviver. Mas não tem sido fácil levar adiante o ofício de professor 

neste início de século marcado por inúmeros questionamentos sobre o sentido da educação.  

Quais conteúdos devem ser ensinados aos alunos? De que forma são construídos os 

currículos? Quem são os alunos de hoje? Como os envolvidos na prática educacional se 

relacionam com as constantemente renovadas tecnologias da informação e da comunicação? 

(CANDAU, 2012). A autora fala de um “mal-estar” entre os profissionais ligados às escolas, 

decorrente de fortes pressões sociais em busca de maior qualidade, e da necessidade de se 

“reinventar a educação escolar” (CANDAU, 2012, p.13). A luta por justiça social e por uma 

escola pública de qualidade para todos os alunos tem se mostrado, sobretudo a partir da 

promulgação da Constituição Federal de 1988, uma bandeira permanente e incansável para 

diversos setores da sociedade brasileira (OLIVEIRA, 2007). A docência na educação básica 

da rede pública, no entanto, - apesar de pouco atrativa para os jovens diante de baixos salários 

e difíceis condições de trabalho – tem resistido e dado sinais de vitalidade.  De acordo com o 

Relatório Educação para todos no Brasil: 2000-2015 (BRASIL, 2014), publicado pelo 

Ministério da Educação (MEC) com cooperação da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), embora ainda existam muitos desafios, houve 

avanços importantes nos indicadores sociais referentes à educação nos últimos quinze anos: 

aumento de matrículas na educação infantil, acesso praticamente universalizado ao ensino 

fundamental, aumento de oferta de educação profissional, diminuição das taxas de 

analfabetismo e, entre outros dados, um expressivo crescimento das matrículas de alunos com 

deficiência nas escolas regulares e diminuição do atendimento desses alunos em escolas ou 

classes especiais. Tais avanços, certamente, contam com a participação dos docentes. Nesta 

pesquisa, pretendeu-se adentrar o universo da sala de aula, buscando uma aproximação da 

matéria que compõe o trabalho docente no momento em que as políticas de inclusão de alunos 

com deficiência completam mais de uma década.  

Como professora do ensino fundamental II, tenho vivido dentro e fora da sala de aula, 

ao longo dos últimos dez anos, muitos conflitos em relação às dinâmicas que ocorrem tanto 

nos grupos de alunos como no de professores em relação às diferenças, termo hoje tão 

presente entre os educadores. Por mais que essa questão – de como lidar com alunos 

diferentes entre si - tenha estado na pauta das discussões sobre o trabalho docente já há algum 
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tempo (PERRENOUD, 2001; CURY, 2002),  o fato de termos cada vez mais alunos com 

deficiência nas salas de aula regulares acirrou o debate sobre a possibilidade, ou mesmo a 

eficiência, desse atendimento pedagógico. Debate, às vezes, sinalizado por sentimentos de 

impotência por parte dos professores. Creio que, com esta pesquisa, foi possível investigar,  

olhar com mais atenção, para esse “incômodo” dos docentes quanto ao trabalho escolar que 

vem se constituindo por novas demandas, sobretudo as apresentadas pelas políticas públicas 

ligadas à educação inclusiva, que começaram a ser implementadas a partir da Constituição de 

1988, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996, da Convenção 

sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência de 2007, da Politica Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI) de 2008 e de Resoluções do 

Conselho Nacional de Educação (CNE) de 2001 e de 2009.  

Sem dúvida, a legislação internacional e nacional têm colaborado para que nos 

aproximemos dos pressupostos da educação inclusiva . Desde a Conferência de Salamanca, 

que foi organizada em 1994, pela UNESCO e pelo governo da Espanha, e sua consequente 

Declaração, da qual o Brasil foi signatário, muitas perspectivas de mudanças no campo 

educacional entraram na agenda dos diversos países que lá estavam representados. A proposta 

da efetivação do projeto de Educação para Todos foi contundente: não só as crianças com 

deficiência seriam incluídas, mas todas às quais estava sendo negado o direito à educação, 

como as marginalizadas por motivos diversos (MITTLER, 2003). Portanto, mais do que um 

modelo educacional, em que se pretende trazer para o ensino regular todas as crianças e 

jovens que estavam confinados em escolas especiais, em outras instituições ou mesmo sem 

nenhum contato com a educação formal, a educação inclusiva, entendida como um 

movimento político e educacional,  abrangeria um universo de alunos muito maior, ao qual 

seria garantido o direito à educação:  

 

Princípio fundamental da escola inclusiva é o de que todas as crianças 

devem aprender juntas, sempre que possível, independentemente de 

quaisquer dificuldades ou diferenças que elas possam ter. Escolas inclusivas 

devem reconhecer e responder às necessidades diversas de seus alunos, 

acomodando ambos os estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma 

educação de qualidade a todos através de um currículo apropriado, arranjos 

organizacionais, estratégias de ensino, uso de recurso e parceria com as 

comunidades. (BRASIL, 1994) 

 
 

 A construção de uma escola inclusiva faz parte de um projeto de sociedade inclusiva, 

que teria se difundido a partir dos movimentos de luta pela igualdade de direitos que  

culminaram  na Declaração de Salamanca. Representaria, de acordo com Sassaki (1997), uma 
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conquista na história da relação entre a sociedade e as pessoas com deficiência, história 

marcada por avanços no combate à segregação:  

    

Da exclusão social total passando para o atendimento especializado 

segregado e depois para a integração social, o segmento dos portadores de 

deficiência está agora lutando por sua inclusão social. A inclusão social é o 

processo pelo qual a sociedade e o portador de deficiência procuram adaptar-

se mutuamente tendo em vista a equiparação de oportunidades e, 

consequentemente, uma sociedade para todos. A inclusão (na escola, no 

trabalho, no lazer, nos serviços de saúde etc.) significa que a sociedade deve 

adaptar-se às necessidades da pessoa com deficiência para que esta possa 

desenvolver-se em todos os aspectos de sua vida.”(SASSAKI, 1997, p.167-

168).  
 

Reconhecer o direito à educação como um dos direitos humanos fundamentais está na 

base de todas as discussões sobre a implementação de uma escola inclusiva. Tal pensamento 

teve um de seus marcos históricos e filosóficos na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948. Esse reconhecimento tem implicado garantias por parte da legislação 

brasileira e também por organizações internacionais. Além disso, seria visto como um aliado 

na conquista da cidadania e um instrumento de emancipação social:  

 [...] o direito à educação ocupa papel central no âmbito dos direitos 

humanos. É indispensável ao desenvolvimento e ao exercício dos demais 

direitos. Por dar acesso a outros direitos, ele se mostra, portanto, um 

instrumento fundamental, por meio do qual, adultos e crianças 

marginalizados, econômica e socialmente, podem emancipar-se da pobreza e 

obter os recursos necessários à sua plena participação no meio social.  

(RANIERI, 2009, p.9) 

 

 A questão do direito à educação se insere em um contexto social muito complexo, 

como discutiremos com mais detalhes a seguir, que precisa ser considerado para que 

possamos compreender os avanços possíveis de alunos com deficiência intelectual nas salas 

de aula regulares. As pessoas com deficiência – intelectual, auditiva, visual, física ou múltipla 

-  demoraram séculos para se tornarem visíveis no terreno social. O direito à educação que, no 

caso brasileiro e de outros países periféricos, foi quase sempre considerado para poucos, para 

uma elite que assumia o controle da nação, estava muito longe de ser ampliado para a maior 

parte da população e ainda mais para as pessoas com deficiência intelectual, como indica 

Jannuzzi (2006) em sua pesquisa sobre a educação das pessoas com deficiência no Brasil. A 

autora traça um histórico da educação oferecida aos alunos com deficiência na sociedade 

brasileira, desde a colonização até o início do século XXI, analisando o atendimento 

pedagógico sob a ótica das relações sociais, políticas, ideológicas e teórico-técnicas de cada 

época analisada. De acordo com ela, já no início da colonização, percebemos essa tendência: 
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A educação popular, e muito menos a dos deficientes, não era motivo de 

preocupação. Na sociedade ainda pouco urbanizada, apoiada no setor rural, 

primitivamente aparelhado, provavelmente poucos eram considerados 

deficientes; havia lugar, havia alguma tarefa que muitos deles executassem. 

A população era iletrada na sua maior parte, as escolas eram escassas, como 

já foi salientado, e dado que só recorriam a ela as camadas sociais alta e 

média, a escola não funcionou como crivo, como elemento de patenteação de 

deficiências.( JANNUZZI, 2006, p.16) 

 

A Constituição de 1988 instituiu uma possibilidade importante para transformar esse 

circuito de exclusões: 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho.[...] 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;[...] 

Art. 208. O dever do Estado com a Educação será efetivado mediante a 

garantia de: 

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino; (BRASIL, 1988) 

 

 

Foi uma etapa nova que se iniciou na história da escola inclusiva, permitindo o acesso 

desses alunos às escolas regulares, antes confinados em escolas especiais e, tão somente 

quando tinham oportunidade. A LDBEN nº 9394 de 1996 reitera esse direito acrescentando a 

gratuidade não mencionada no texto constitucional.  

De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (2008), os direitos sociais devem ser aplicados a todos sem distinção, inclusive aos 

alunos com deficiência intelectual, esteja a escola preparada ou não, sob o risco de praticar a 

segregação. Esse documento, elaborado por uma equipe de profissionais da Secretaria de 

Educação Especial do Ministério da Educação, entre outros colaboradores, teve como 

objetivo: 

[...]assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, orientando os 

sistemas de ensino para garantir: acesso ao ensino regular, com participação, 

aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados do ensino; 

transversalidade da modalidade de educação especial desde a educação 

infantil até a educação superior; oferta do atendimento educacional 

especializado; formação de professores para o atendimento educacional 

especializado e demais profissionais da educação para a inclusão; 

participação da família e da comunidade; acessibilidade arquitetônica, nos 

transportes, nos mobiliários, nas comunicações e informação; e articulação 

intersetorial na implementação das políticas públicas. (BRASIL, 2008, p. 14) 
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Outro documento normativo, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com 

Deficiência, que foi incorporada à legislação brasileira em 2007 e ratificada em 2008,   

reafirma o direito dessas pessoas desenvolverem seus talentos, suas habilidades e tudo o que 

for possível em ambientes educacionais. O texto reconhece também que não pode ser 

menosprezada a diversidade que existe entre as pessoas com deficiência. Quanto à escola, a 

Convenção reitera que esse segmento tem direito à inclusão no sistema educacional e que 

“adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais sejam providenciadas” 

(BRASIL, 2011, p.47). Outras leis importantes nesse percurso histórico de direitos em relação 

às pessoas com deficiência instituídos legalmente foram as Resoluções do CNE/CEB nº 2, de 

11 de setembro de 2001, que instituiu diretrizes nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica e a nº 4, de 2 de outubro de 2009, que instituiu diretrizes operacionais para o 

AEE (Atendimento Educacional Especializado) na educação básica, oferecido no contraturno 

da sala comum.  

Diante desse quadro social e educacional, o que faltaria ao professor para lidar com as 

diferenças?  Informação, formação ou apoio de uma estrutura diferente? Como ele organiza 

seus saberes para essa ação pedagógica? Essas perguntas conduziram o presente trabalho a 

tomar como objeto os modos pelos quais os professores representam e lidam com as 

diferenças dos seus alunos em sala de aula, daí a importância do conceito de representação 

com o qual se está trabalhando aqui. Usamos o referencial filosófico enunciado por Lefebvre 

(1983), sabendo-se que são muitos autores que fazem uso desse conceito com variados 

enfoques, entre eles Chartier (1991) em seus estudos sobre a História Cultural.  A palavra 

representação é, antes de tudo, polissêmica e, por isso mesmo, muito usada tanto na 

linguagem comum como na acadêmica. As várias áreas do conhecimento – a Educação, a 

Filosofia, a Psicologia, a Sociologia, a História... -  a incorporaram com significados próprios 

e marcados por especificidades e, inclusive, semelhanças. 

Lefebvre (1983) usa o conceito de representação do ponto de vista filosófico, 

propondo sua genealogia. Daí apresentar uma teoria que teria como objetivo contribuir, 

acrescentar um dado novo ao que a própria filosofia já vem discutindo há muito tempo e ao 

que muitos teóricos das ciências humanas vêm explorando. O século XX viveu o apogeu de 

um questionamento a respeito da natureza dos objetos da ciência. Se toda a tradição de análise 

científica induzia ao binômio caracterizado por um “sujeito” que estudava/se acercava de um 

“objeto”, com o desenvolvimento das ciências sociais, esse objeto se amplia. O que passa a 

ser estudado são as próprias representações sobre determinados objetos. Entretanto, como 

caracterizar essas representações? De que forma seriam elaboradas: na sociedade, pelos 
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indivíduos em suas vivências particulares? As marcas do pensamento social seriam 

hegemônicas e determinantes? Qual o papel dos sujeitos nesse processo?  

Durkheim (1947 apud MOSCOVICI, 2012) propôs o termo “representações coletivas” 

e, de acordo com Moscovici, esse autor queria “designar a especificidade do pensamento 

social em relação ao pensamento individual.” E mais ainda, afirmar que ela [ a representação 

coletiva] “é de fato um dos sinais da primazia  do social sobre o individual, da invasão deste 

por aquele.” (MOSCOVICI, 2012,p.27) 

O próprio Moscovici, ao realizar sua pesquisa na área de psicologia social a respeito 

da imagem que as pessoas (certos grupos) tinham sobre a psicanálise na década de 60 na 

França, desenvolveu a teoria das representações sociais. Nesse trabalho, o autor apresenta o 

conceito: 

As representações sociais são entidades quase tangíveis; circulam, se cruzam 

e se cristalizam continuamente através da fala, do gesto, do encontro no 

universo cotidiano. A maioria das relações sociais efetuadas, objetos 

produzidos e consumidos, comunicações trocadas estão impregnadas 

delas.[...] Quando falamos de representações sociais[...]consideramos que 

não existe recorte entre o universo exterior e o do indivíduo (ou do grupo), 

que o sujeito e o  objeto não são totalmente heterogêneos em seu campo 

comum.(MOSCOVICI, 2012,p.39 e p.45). 
 

 De acordo com Penin, esse autor, apesar de suas inúmeras contribuições no âmbito da 

Psicologia Social, “reforça a presença do social nas elaborações pessoais” (1995, p.9) e o 

conceito de representações sociais não seria suficiente para a compreensão do sujeito.  

Se para Moscovici, o que está colocado no social age com força sobre a formação dos 

indivíduos, sobre as representações que os sujeitos podem elaborar, para Lefebvre (1983) 

haveria uma participação maior dos sujeitos. Até porque propõe, inclusive, a possibilidade de 

superação das representações através do que chama de obra. Para ele, as representações 

também seriam geradas dentro do sujeito:    

Los sociólogos han hecho hincapié, después de los filósofos, en lo 

representativo; pero sus representaciones colectivas, impuestas desde fuera 

al sujeto y a las conciencias individuales, existentes como cosas, no son sino 

un fantasma o una presuposición. Durkheim quería fundar su ciencia 

especializada en una realidad análoga a la realidad física. Ahora bien, las 

representaciones también vienen de dentro, contemporáneas de la 

constitución del sujeto, tanto en la historia de cada individuo como en la 

génesis del individúo a escala social.(LEFEBVRE, 1983, p. 20)       

   

Lefebvre (1983) propõe que analisemos as relações entre o que chama de vivido e o de 

concebido, duas faces sempre presentes nas situações humanas e nos faz pensar sobre a 

tendência de valorizar mais o saber do que a vivência, mais as representações do que o 

indivíduo: 
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La primacía del saber, o sea de lo concebido sobre lo vivido, se expresa por 

una singular sobrestimación de la lógica, del discurso, de la representación 

en general. Y mediante la manipulación logística, valiéndose de los medios 

de comunicación masiva, de las palavras, de las imágenes, de las 

representaciones...Todos los medios se emplean para expulsar al individuo, 

junto com las diferencias, aplastando las protestas. (LEFEBVRE,1983, 

p.213) 
 

 Na sala de aula, o professor traz o concebido, sua formação acadêmica e 

conhecimentos técnicos sobre sua área de atuação. Além disso, tem suas representações sobre 

a realidade que vive, sobre as dificuldades e, mais precisamente, nesta pesquisa sobre o 

trabalho que é possível ou não realizar com alunos com deficiência intelectual. Mas é 

justamente no vivido que poderia encontrar elementos transformadores da sua prática, 

alimento para uma possível obra. 

 Lefebvre (1983) propõe ainda que se encontre um laço dialético entre essas duas faces, 

de forma que haja uma integração:  

Partir de lo vivido sin rechazar lo concebido? Sí, pero reconociendo la 

fragilidad de la vivencia , su vulnerabilidade – sin pretender aprehenderla 

con las pinzas de los conceptos, sin reducirla, sin someterla a análisis 

quirúrgicos con base en modelo de las ciencias de la naturaleza. Por lo tanto 

mostrando cómo el arte, el proyecto, la obra parten de la vivencia (la poesia, 

la música, el teatro, la novela, etcétera) integrándole el saber y no al revés... 

(LEFEBVRE,1983,p.216)  

 

 Essa relação dialética também se efetiva na escola, no interior da sala de aula, quando 

o professor está diante de seus alunos, trazendo em si a confluência de saberes: os estudos 

realizados na sua formação – que alimentam o concebido – e sua prática cotidiana, da qual 

elabora novos saberes. 

 Penin (2011) também reforça a importância do estudo do cotidiano, da força das 

explicações microssociais para o entendimento das questões que surgem no interior da escola 

assim como de suas relações com as análises macrossociais: 

De fato, é no âmbito da análise do cotidiano  que podemos melhor entender 

as ações dos sujeitos que movimentam a escola e com isso alcançar a 

natureza dos processos constitutivos da realidade escolar, tendo em vista a 

sua transformação. Acreditamos, entretanto, que a natureza das ações e dos 

processos escolares não é alcançada apenas pela identificação da existência  

destes, mas na sua articulação com eventos presentes no nível social e 

histórico, com os quais a análise macrossocial se preocupa. (2011, p.39) 

 

Remetendo-se a sua teoria sobre a obra, Lefebvre (1983) faz questão de elucidar que 

quando se refere à criação de uma obra não está apenas falando de obra de arte; seu conceito 

é mais amplo: “Lo individual es obra en el sentido más amplio. Como lo social y como la 

civilización.[...]Estas observaciones preparan y amplían el concepto de la obra y su teoria 
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evitando reducirlos al arte, que sin embargo sigue siendo el caso ejemplar, el que hay que 

mantener en la meditación.”(1983,p.212) 

 Dessa forma, podemos pensar que a interação que ocorre entre professor e alunos na 

sala de aula com o processo de ensino e aprendizagem, no trabalho com as diferenças também 

pode se configurar como obra desde que algumas propriedades sejam confirmadas: a relação 

dialética entre vivido e concebido, uma prática de fato criadora e transformadora e não apenas 

reprodutora/repetitiva. Uma prática que supere as representações sobre o insucesso desse 

atendimento. Podemos ainda pensar que o professor pode ser um criador de obras na sala de 

aula e nos nutrir dessa teoria:  

El creador de obras encuentra em la vivencia su lugar de nacimiento, su 

terreno nutrício.[...]El creador de obras debe emerger de la vivencia 

assimilando lo más posible de saber  durante ese trayecto en el cual 

experimenta múltiples contradicciones; lo cual elude el simple produtor. Así 

el creador de obras realiza una doble creación: la de un saber por una 

vivencia, la de una vivencia por un saber. (LEFEBVRE,1983, p.224) 

  

Com relação às representações, entendemos que é preciso superá-las, sobretudo 

quando indicam uma impossibilidade do trabalho, quando anunciam, com antecipação, o 

fracasso do processo educativo de alunos, muitas vezes nem entendidos como alunos. 

Lefebvre (1983) enuncia a necessidade dessa superação, tendo como via a criação da obra: 

El creador no puede permanecer en las representaciones; si se limita a 

decirlas o a acentuarlas, transforma en escritura una palabra de superficie; el 

resultado no es una obra sino simplesmente un produto. La creación 

atraviesa las mediaciones y representaciones, sin por ello destruirlas sino 

integrándolas, negándolas dialécticamente. (LEFEBVRE,1983, p.226)  

 

O autor com essa teoria está se opondo à tecnocracia vigente e hegemônica do século 

XX. Está criticando um modo de fazer e de ser praticamente imposto pelas representações 

difundidas pelos meios de comunicação de massa. Tal hegemonia pressupõe a preponderância 

também dos objetos técnicos, contra os quais precisamos possibilitar situações de criação. 

La técnica y la tecnología, efectos y razones de la tecnocracia, quieren 

dominar el mundo. El trabajo productivo en sus aspectos más sencillos , 

actividad manual y material, cobra un valor propio y encuentra apologetas 

que lo convierten en la esencia del ser humano. La demografia galopa por su 

cuenta y muchos sabios  creen que rige las sociedades. El discurso  define 

según algunos el estatuto del ser humano  y su instalación en el mundo. La 

voluntad de  poder  y de dominación se descubre como un modo específico 

de la acción. (LEFEBVRE,1983,p.219)  

 

 Para compreender as representações dos docentes sujeitos da pesquisa, também é 

necessário apreender as representações sociais que aparecem nesse cenário sobre o papel da 

escola neste momento de mudança de paradigma. É forte a cobrança de uma atitude mais 
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aprimorada das escolas e dos professores na gestão de grupos dos quais fazem parte alunos 

com deficiência intelectual entre outras deficiências. Muitas vezes, parece que todos, os de 

fora e os de dentro das instituições escolares, estão esperando uma solução mágica, ou um 

receituário para lidar com os inúmeros desafios das salas de aula do século XXI. Esta 

pesquisa pretende contribuir para desmistificar essa “espera messiânica”, mostrando que 

muitos saberes podem estar dentro da própria escola.     

O objetivo da dissertação é investigar e analisar de que maneira os docentes compõem 

o que chamamos aqui de patrimônio pedagógico, entendido como um conjunto de saberes e 

representações que o professor vai construindo ao longo do exercício de sua profissão, saberes 

que podem ser partilhados,  revistos e reconstruídos  e  que podem ser favorecedores ou não 

de um trabalho produtivo com as diferenças que se encontram na sala de aula.  Para tanto, a 

pesquisa
1
 atentou para um grupo de professores do ciclo II do ensino fundamental de uma 

escola da rede pública municipal da cidade de São Paulo. Eles trabalham com alunos do sexto 

ao nono ano
2
, cujas idades variam entre 6 e 14 anos.  A exemplo do que acontece com parte 

significativa do magistério público, os professores que integraram a investigação lidam cada 

vez mais com alunos cujas características, até pouco tempo, os impediam de frequentar a 

escola. Patto (1988), em pesquisa sobre o fracasso escolar e suas interpretações, mostrou a 

complexidade histórica do tema, muitas vezes associado ao que chamou de “teoria da carência 

cultural” (PATTO, 1988, p.75) segundo a qual os alunos mais pobres, pertencentes às classes 

populares, apresentariam déficit cognitivo e por isso demandariam currículos simplificados. 

Concluiu também que um dos motivos pelos quais os alunos demonstravam baixos índices de 

aprendizagem seria uma suposta idealização dos mesmos por parte dos professores e falta de 

conhecimento de seus padrões culturais.  É justamente o discurso sobre as diferenças que 

fundamenta iniciativas como as propostas na Declaração de Salamanca de 1994 e na  

Declaração de Dakar, assinada durante a Cúpula Mundial de Educação de Dakar em 2000, 

além de todos os documentos citados anteriormente, iniciativas preocupadas em garantir o 

acesso de todos ao ensino formal, não obstante amplas e variadas dificuldades econômicas, 

físicas ou intelectuais dos estudantes. Ora chamados de “retardados”, “lentos”, até mesmo de  

“burros”, os alunos que hoje são denominados “com deficiência intelectual” interessam 

particularmente no presente trabalho. De que forma esses professores, que trabalham com 

                                                           
1  Esta pesquisa se originou das reflexões elaboradas na monografia realizada no curso de Pós- Graduação 

de Educação Inclusiva no Instituto Superior de Educação Vera Cruz ( ISEVEC): “O  aluno  com  deficiência 

intelectual na sala de aula do ensino fundamental: reflexões e proposições” em 2011. 
2  De acordo com a LDBEN - Lei nº 9394 de 1996 (BRASIL, 1996), a educação escolar brasileira se 

organiza em educação básica – constituída pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – e 

educação superior. O ensino fundamental tem duração de nove anos, sendo iniciado por alunos de seis anos.  
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alunos com deficiência intelectual nas salas regulares de ensino, elaboram sua prática? Quais 

saberes estão envolvidos na construção de seu patrimônio pedagógico? Quais seriam suas 

representações a respeito da possibilidade desse trabalho? Segundo esse professor, o que lhe 

cabe enquanto ações cotidianas junto aos alunos com deficiência intelectual? O que eles 

tomam como os desafios dessa tarefa? 

Por que falar em patrimônio? A etimologia dessa palavra, de acordo com Houaiss 

(2012), nos leva ao latim. “Patrimonĭum” seriam os “bens de família, herança; posses, 

haveres”. Do sentido estritamente ligado ao mundo privado, dos bens de um indivíduo e de 

sua família ou de uma empresa, ou mesmo ao universo do público como bens de uma nação 

ou de um Estado, a palavra patrimônio percorreu diversas vertentes semânticas ao longo da 

História. Hoje se fala em patrimônios, um conceito polissêmico ou polifônico; “[...] conceito 

em aberto, vivo, em construção e constante mutação. Como tal, inevitavelmente está sujeito a 

muitas reapropriações e redefinições.”(DE PAULA; MENDONÇA; ROMANELLO, 2012, 

p.9). 

 Choay (2001), em seu trabalho sobre o percurso do conceito de bens culturais e sua 

relação com a história, também define patrimônio como um conceito nômade e que aceitaria, 

portanto, diversos adjetivos: “genético, natural, histórico”(p.11). Tamaso (2012) acrescenta a 

estes: artístico, cultural, etnográfico, paisagístico e até mesmo digital. E aqui nos 

perguntamos: por que não pedagógico? 

Sendo evidentemente interdisciplinar o caráter dos estudos referentes a patrimônio – já 

que a ele se aliam tantas e variadas áreas de trabalho -, por que não acrescentar a tais estudos 

também o viés pedagógico dado que a prática docente se trata de um fazer cultural imerso 

numa cultura escolar em constante movimento? Caberiam aqui algumas considerações sobre a 

imaterialidade possível dos patrimônios culturais. De acordo com Brayner (2007,p.16). “Os 

bens culturais imateriais estão relacionados aos saberes, às habilidades, às crenças, às 

práticas, aos modos de ser das pessoas”.  Patrimônio seria entendido como algo de valor: 

“tudo aquilo que é considerado valioso pelas pessoas, mesmo que isso não tenha valor para 

outros grupos sociais ou valor de mercado.”(BRAYNER, 2007, p.12). 

Quando se fala em patrimônio, logo vêm à tona as políticas de preservação de bens 

culturais, as discussões sobre memória e identidade, a necessidade de se desenvolver 

consciência histórica e inclusive, mais recentemente, um aprofundamento sobre a diversidade 

cultural. Para Tamaso (2012), os grandes objetivos dos estudos nesse campo seriam: 

Por um lado, auxiliar a preservação dos bens culturais e por outro (e como 

consequência) estimular a valorização de diferentes formas de vida, o 
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respeito à diversidade e a tolerância como principio das relações sociais, 

contribuindo assim à necessidade  de um país formado por uma grande 

diversidade de grupos étnicos e culturais. (TAMASO, 2012, p.39) 

 

 Pela grande amplitude e não menor profundidade que esse campo oferece, pela 

crescente envergadura que todas essas questões relativas ao conceito de patrimônio têm 

alcançado na sociedade, entendemos que é possível desenvolver a relação entre práticas 

docentes e patrimônio pedagógico. Mas, se o que esse conceito traz de patrimônio se 

aproxima do conjunto relativo a patrimônios imateriais, quais seriam, no entanto, as 

especificidades desse tipo de imaterialidade pedagógica? Entendemos que a ação pedagógica 

se insere em uma cultura específica, a cultura escolar, e todos os fenômenos observados 

numa pesquisa no âmbito escolar de alguma forma estão inseridos nela e em tudo que dela 

deriva da forma escolar, outro conceito que será utilizado nesta pesquisa.   Mas esses termos, 

que parecem tão usuais ou comuns, escondem intensa teorização. 

 Segundo Vidal (2005), foi na década de 90 do século XX que “cultura escolar” passou 

a ser usada como “categoria” nas análises historiográficas no campo da História da Educação. 

Um dos responsáveis por essa inserção conceitual nas pesquisas foi o historiador da educação 

francês, Dominique Julia, com seu artigo “A Cultura Escolar como Objeto Histórico” de 

1993.  

 De acordo com esse autor 

[...] poder-se-ia descrever a cultura escolar como um conjunto de normas que 

definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de 

práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação 

desses comportamentos; normas e práticas coordenadas a finalidades que 

podem variar segundo as épocas (finalidades religiosas, sociopolíticas ou 

simplesmente de socialização) (JULIA, 2001, p.10). 

 

 A partir dessa teorização, passamos a olhar com mais atenção para o interior da escola, 

mas não apenas para o caráter normativo – conjunto de regras para alcançar objetivos 

pedagógicos e atitudinais ou mesmo propostas curriculares – que nela se encerra, mas também 

para as práticas. Como o corpo profissional se mobiliza para atingir tais objetivos? 

Observando e analisando os elementos da cultura escolar, podemos inclusive perceber 

objetivos, ou mesmo práticas, que escapariam às normas. 

 Por outro lado, o conceito enunciado por Julia (2001) direciona o olhar investigativo 

para fora da escola, para a sociedade. A cultura escolar não estaria ilhada, dentro dos “muros 

da escola”. Pelo contrário; ela se relacionaria com as demais culturas de sua época: “[...] esta 

cultura escolar não pode ser estudada sem a análise precisa das relações conflituosas ou 

pacíficas que ela mantém, a cada período de sua história, com o conjunto das culturas que lhe 
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são contemporâneas: cultura religiosa, cultura política ou cultura popular.”(JULIA, 2001, 

p.10). 

 Alguns aspectos dessa teoria interessam especialmente a esta pesquisa. O primeiro é a 

valorização das práticas docentes. Além de trabalharmos com as representações de alguns 

professores do ensino fundamental II em relação ao atendimento às diferenças, tendo como 

referência o trabalho com alunos com deficiência intelectual, também foram observadas 

algumas práticas. Como é visto e realizado esse atendimento dentro da cultura escolar neste 

momento? Será que de fato faz parte da nossa cultura escolar o olhar para o heterogêneo? A 

presença de alunos com deficiência, sobretudo a intelectual – sobre quem já existem inúmeras 

representações sociais que desmerecem sua capacidade de aprendizagem – talvez possa 

evidenciar esse conflito latente entre normais/anormais, homogêneo/heterogêneo. A partir 

desse questionamento é fundamental investigar os elementos de nossa cultura escolar. E 

mais: como a escola brasileira moderna se constituiu na medida em que se foram cunhando os 

elementos dessa cultura? E o patrimônio pedagógico dos docentes? Como foi se edificando 

no interior dessa cultura? 

 O segundo aspecto sobre o conceito de cultura escolar que se mostra essencial para 

esta pesquisa é o fato de ela estar em constante comunicação com a sociedade. É impossível 

pensar no atendimento às diferenças na sala de aula sem relacioná-lo ao conflituoso paradoxo 

normal/anormal que está presente na cultura social. A sociedade aceita e respeita as diferenças 

entre as pessoas? As práticas de inclusão social ocorrem de fato no cotidiano da cidade? 

Vivemos em cidades acessíveis a todos? Essas relações precisam ser consideradas nessa 

análise. 

Olhar para a cultura escolar exige, portanto, o estabelecimento de laços temporais que 

só poderão ser feitos revisitando-se a história da escola, observando-se suas continuidades e 

rupturas. Ao pensarmos na educação brasileira, não podemos deixar de considerar seu 

tortuoso percurso ao longo da história. A exclusão aparece, de uma forma ou de outra, como 

marca desde a implantação dos primeiros colégios no século XVI até o XXI, em que se luta 

por uma educação de qualidade para todos. Essa forma de atender como aluno apenas uma 

parcela das crianças e jovens, ou seja, de instituir, muitas vezes pelas próprias leis, a 

diferenciação entre os brasileiros foi uma ação permanente nos nossos primeiros séculos de 

educação no Brasil.   

Se a escola no Brasil foi, por muito tempo, uma oferta para poucos e mesmo para 

aqueles que frequentaram os bancos escolares, as desigualdades também se consumavam. A 

etapa das “primeiras letras” ou do “ensino primário” sempre foi valorizada como o seu 
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principal produto, já que o analfabetismo, sobretudo na República, era visto como sinal de 

“barbárie” cultural. Os republicanos, de acordo com Hilsdorf (2003), tinham um projeto de 

sociedade, que passava  pela educação e formação do cidadão, base do processo democrático, 

ainda que fosse limitada a visão tanto da formação educacional como do significado e da 

abrangência da cidadania nessa época. Quem eram os cidadãos nesse período? E com que 

interesse se pretendia acabar com os analfabetos? 

A educação pelo voto e pela escola foi instituída por eles como a grande 

arma da transformação evolutiva da sociedade brasileira, e assim oferecida 

em caução do progresso prometido pelo regime republicano: a prática pelo 

voto dos alfabetizados e, portanto, a frequência à escola que formaria o 

homem progressistas, adequado aos tempos modernos, é que tornariam o 

súdito um cidadão ativo.(HILSDORF, 2003, p. 60) 

 

A escola secundarista, a segunda etapa dessa oferta, historicamente se consolidou 

como um produto para as elites, para os privilegiados que poderiam ingressar no ensino 

superior, já que eram entendidas como “cursos preparatórios” e não como essenciais e 

formadores de cidadãos. Analisando a história da escola em São Paulo e no Brasil, Marcílio 

(2005) aponta esse dado: 

Não havia nenhuma ligação nem continuidade com a escola popular 

elementar. O ensino primário e o ensino secundário eram duas instituições 

que se desenvolviam paralelamente e autonomamente uma da outra. Cada 

uma delas respondia  a fins diversos: o ensino primário era feito para o povo; 

o secundário, para a elite. (MARCILIO, 2005, p.88)  
 

Hoje, a legislação determina que o Ensino Fundamental de nove anos, assim como 

toda a educação básica, seja obrigatório e gratuito para todos, mesmo para aqueles que não 

vão cursar o nível superior de ensino. Apesar disso, do empenho do texto legislativo em 

afirmar um projeto educacional formativo, ainda convivemos com resquícios de uma longa 

tradição escolar. De acordo com Dias-da-Silva (2010), há uma prática pedagógica comum 

nessa etapa da escolarização – o ciclo II do Ensino Fundamental - e muito dela advém ainda 

do modelo da escola secundarista brasileira das décadas de 1950 e 1960. Segundo a autora, há 

um ranço histórico e cultural atrelado à prática do professor a partir da 5ª série (6°ano), que se 

traduz numa postura mais disciplinadora e maior preocupação com os conteúdos acadêmicos 

e com o cumprimento do currículo oficial - numa visão ainda bacharelesca.  

Nesse contexto, imaginemos o aluno com deficiência intelectual. Talvez aos olhos do 

professor do ciclo II, que carrega culturalmente a responsabilidade (ou peso) de levar os 

alunos a um outro patamar, e almejando a transição para um tipo de pensamento mais formal, 

a deficiência intelectual seja, no mínimo, incômoda. Daí centrarmos nosso olhar justamente 
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para essa etapa, já que aqui, por esse motivo, entre outros, se iniciam os maiores problemas no 

trabalho com as diferenças. 

 Julia (2001) também se debruça sobre essa temática ligada à cultura escolar. Ao 

enunciar a oposição entre duas culturas escolares – a primária e a secundária – trata, por meio 

de intenso estudo histórico, de uma característica marcante que foi se constituindo ao longo 

do tempo e ainda hoje deixa seus vestígios. “A separação institucional das duas ordens de 

ensino, as finalidades completamente distintas que elas perseguiam (a instrução obrigatória de 

todo um povo, de um lado, o ensino de uma parte das elites, do outro) não puderam senão 

acentuar a oposição de duas culturas, primária e secundária.” (JULIA, 2001, p.32) 

Tal aspecto representaria uma continuidade, sobretudo, pelo fato de haver ainda uma 

discriminação quanto ao acesso ao ensino secundário considerado mais desafiante e portanto 

para poucos. Esse dado histórico sobre a cultura escolar, sobre a organização do ensino e as 

expectativas em relação a cada etapa desse processo é relevante à pesquisa, pois o recorte 

proposto - o Ensino Fundamental II – levou em consideração justamente as características 

segregadoras dessa fase.  

No entanto, se há continuidades, há também espaço para pequenas ou até mesmo 

grandes inovações. Analisando a cultura escolar com enfoque na história das disciplinas,   

Chervel (1990) nos mostra que é possível haver criatividade mesmo dentro do sistema escolar, 

que é essencialmente, normativo: 

E porque o sistema escolar é detentor do um poder criativo insuficientemente 

valorizado até aqui é que ele desempenha na sociedade um papel o qual não se 

percebeu que era duplo: de fato ele forma não somente os indivíduos, mas também 

uma cultura que vem por sua vez penetrar, moldar, modificar a cultura da sociedade 

global. (CHERVEL, 1990, p.184) 

 

 De acordo com Vidal (2005), o conceito de cultura escolar não é único ou fechado, 

pois vários pensadores da educação se referem a ele acrescentando, modificando ou 

ressaltando algum elemento. É o que ocorre com Antonio Viñao Frago (1996), autor que se 

debruça sobre o termo e as ideias que o contextualizam enunciando-o ao seu modo: 

Este término, de significado ambíguo y polisémico, comprende, en su 

perspectiva histórica, un conjunto de modos de hacer y pensar, de creencias 

y práticas, de mentalidades y comportamientos sedimentados a lo largo del 

tempo y compartidos en el seno de las instituciones educativas, que se 

transmiten a los nuevos  miembros de la comunidad escolar, en especial a los 

profesores y a los alumnos, y que proporcionan estrategias para integrarse en 

las mismas, interactuar y llevar a cabo sobre todo en el aula, las tareas 

cotidianas que de cada uno se esperan, así como, al mismo tempo, para hacer 

frente a las exigencias y limitaciones que implican o conllevan.(FRAGO, 

1996,p.23)  
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 Essa perspectiva também pressupõe um olhar histórico para a instituição escolar, 

considerando as práticas que envolvem alunos e professores assim como as crenças e ideias 

que circulam nesse espaço e que foram se constituindo ao longo do tempo. Um dado 

diferente, no entanto, que apresenta nessa teorização é a proposta de entender o conceito em 

sua multiplicidade, isto é, para ele seriam muitas as culturas escolares: a administrativa, a dos 

centros universitários, a referente ao ensino secundário, a de educação primária, a de 

educação infantil. E chega inclusive a identificar cada estabelecimento de ensino como 

possuidor de uma cultura própria: “Cada centro además, tiene su propia cultura específica, 

unas características peculiares” (FRAGO, 1996, p.23). 

 A partir dessa multiplicidade, Frago (1996) elabora uma importante reflexão sobre 

“reformas e inovações” no ensino. Identifica duas culturas escolares que têm apresentado 

diferenças significativas, que de certa forma prejudicariam a implementação de mudanças 

e/ou comprometeriam o entendimento do que se passa no interior da escola: a cultura dos 

reformadores e gestores e a cultura dos professores. Critica o lado coercitivo, burocrático e 

uniformizador dos reformadores, que acabam impondo prescrições legais sem levar em conta 

as diferentes realidades de cada centro de ensino, as considerações e os elementos da cultura 

dos professores ( FRAGO, 1996, p.24). Por outro lado, ele pergunta: como realizar mudanças 

na escola? De que maneira deve-se introduzir a inovação no espaço escolar? O autor ainda 

propõe como estratégia analítica para o estudo das reformas educativas que sejam 

diferenciados três aspectos que as estruturam: o teórico, o legislativo e o das práticas 

(FRAGO, 1996, p. 21).  E também que pensemos no tempo necessário para a incorporação de 

cada reforma. 

 Essas questões, bem como o viés analítico sugerido, importam bastante nesta pesquisa, 

já que o contexto em que ela se situa é a implementação do paradigma da educação inclusiva 

no cenário educacional brasileiro contemporâneo. Também aqui veremos de um lado a 

fundamentação teórica-argumentativa em defesa do direito à educação de todas as pessoas 

com ou sem deficiência e a legislação elaborada pelos gestores ou seus representantes e do 

outro lado, a visão dos professores, atrelada a uma determinada cultura escolar, que tende a  

compreender essa “inovação” como uma “imposição de cima para baixo”. O que nos 

interessa, a partir dessa conceitualização, é investigar mais a fundo os pontos de convergência 

e de atrito entre as diferentes culturas e a possibilidade de se chegar a uma inovação quanto ao 

atendimento das diferenças na escola. 

 Frago (1998, p.174) afirma que a “cultura escolar é institucional e institucionalizada.” 

Outra ideia relevante na teoria da cultura escolar: se por um lado resulta de normas 
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legalmente instituídas pelo sistema educativo, por outro também influi, a partir da eficácia de 

alguns elementos de sua prática - modos de fazer e modos de pensar – no instituído, por 

vezes, modificando-o. Relacionando essa ideia à presente pesquisa, imaginamos um possível 

diálogo entre o determinado pelas leis e as demandas docentes no que se refere ao 

atendimento dos alunos com deficiência intelectual na sala de aula regular.  

 Esse autor, em relação ao estudo da cultura escolar, organizou de forma sistemática 

alguns enfoques que auxiliariam nas análises históricas dessa categoria ou de algum elemento 

dela. Utilizando o esquema de trabalho proposto por Antonio Nóvoa (1988 apud FRAGO, 

1998, p.169), com algumas adaptações, sugere a articulação entre quatro caminhos analíticos 

principais: os atores, os discursos, as instituições e sistemas educativos e as práticas. Todos 

eles de alguma forma interessam para a desvelamento da cultura escolar que compõe o 

cenário dentro do qual foram coletados e analisados os dados da pesquisa. O enfoque 

institucional considera elementos fundamentais para o entendimento de cultura escolar: o 

espaço, o tempo e as disciplinas. As práticas, como temos repetido neste texto, são caminhos 

prioritários e precisam ser considerados também quanto à metodologia. Frago nos adverte da 

necessidade de pensar com cuidado as fontes de investigação para nos acercarmos desse 

enfoque, tão sujeito a distorções (FRAGO, 1998, p.179). É fundamental observar o que faz 

parte de ações automatizadas e pouco refletidas e o que nasceu do contato com os alunos, da 

efervescência da sala de aula. E, ao pensarmos na prática docente como algo que também se 

faz nessa efervescência, mais uma vez retomamos a ideia de patrimônio pedagógico. Se a 

construção desse patrimônio está inserida na cultura escolar, quais os saberes docentes que 

estariam envolvidos nessa construção? 

Para nos acercarmos do trabalho que é realizado em sala de aula, para além das 

representações – sobre o mesmo – que são produzidas tanto pelos sujeitos envolvidos no 

processo educacional como por outros grupos da sociedade, é importante, ao observar esse 

fazer pedagógico, acompanharmos as discussões teóricas voltadas para os saberes dos 

professores.  Afinal, quando esse importante ator entra na sala de aula, quais os saberes que 

estão ao seu dispor? Que tipo de relação estabelece com esse saber? Qual a importância de 

sua experiência nesse momento?  

Tardif, Lessard e Lahaye (1991), em importante reflexão sobre a prática docente, 

advertem que existem poucos estudos sobre essa temática e pretenderam a partir disso esboçar 

“uma problemática do saber docente”(1991, p.215). Consideram que sempre predominou 

nesse campo teórico, assim como em outros, uma visão fabril dos saberes, sustentada pela 

ideia de que haveria uma divisão de trabalho entre sábios e professores: “Os educadores e os 
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sábios, o corpo docente e a comunidade científica tornam-se dois grupos cada vez mais 

distintos e dedicados às tarefas especializadas de transmissão e de produção dos saberes sem 

ligação entre eles.” (TARDIF; LESSARD; LAHAYE, 1991, p.218). 

No entanto, de acordo com esses autores, no interior do processo de aprendizagem, 

que ocorre na sala de aula, na relação professor-aluno, é possível sim criar novos saberes, que 

complementam e atualizam os demais. E assim, desenvolvem uma tipologia dos saberes 

docentes: “Pode-se definir o saber docente como um saber plural, formado pelo amálgama, 

mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional, dos saberes das 

disciplinas, dos currículos e da experiência” (TARDIF; LESSARD;  LAHAYE, 1991, p.218).  

Consideramos que a prática com alunos com deficiência intelectual, sobretudo no 

Ensino Fundamental II, é muito recente no cenário educacional da atualidade – não só 

brasileiro. Sendo recente, apesar de tal prática estar inserida num contexto de atendimento à 

diversidade – pois é esse o princípio que deveria orientar o trabalho docente a partir da 

LDBEN (1996) – precisa ser observada no que traz de possibilidade e analisada em relação às 

demandas para melhorias.  

De acordo com esse referencial teórico:    

[...] o(a)s próprio(a)s professore(a)s, no exercício de sua função e na prática 

de sua profissão, desenvolvem saberes específicos, fundados em seu trabalho 

cotidiano e no conhecimento de seu meio. Eles incorporam-se  à vivência 

individual e coletiva sob a forma de habitus e de habilidades, de saber fazer 

e de saber ser. Podemos chamá-los de saberes da experiência ou da prática. ( 

TARDIF; LESSARD; LAHAYE, 1991, p.220) 
 

 Não podemos, é claro, compreender esse saber prático e valorizá-lo de forma isolada. 

A ideia de amálgama traduz a confluência de saberes – e não uma hierarquização dos mesmos 

–  relacionada ao exercício docente.  Daí os autores enfatizarem: “Em suma, o (a) professor(a) 

padrão é alguém que deve conhecer sua matéria, sua disciplina e seu programa, que deve 

possuir certos conhecimentos das ciências da educação e da pedagogia, sem deixar de 

desenvolver um saber prático fundado em sua experiência cotidiana com os alunos.”( 

TARDIF; LESSARD; LAHAYE. 1991, p.221). 

 Outro aspecto relevante na teorização sobre os saberes docentes é a possibilidade de 

serem compartilhados, particularmente os experienciais. Dessa forma, o conjunto de práticas 

originadas no cotidiano de cada professor e por isso envolvidas em subjetividades, ou 

“certezas subjetivas”, podem alcançar uma certa objetividade, recebendo críticas, por 

exemplo,  e assim alcançar o estatuto de um saber mais dinâmico dentro de um grupo de 

professores (TARDIF; LESSARD; LAHAYE, 1991, p.230). Quando se pensa nos saberes 
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mobilizados pelos professores na sua atuação profissional, precisamos também considerar as 

questões que contextualizam o processo de profissionalização dessa categoria. Tardif (2000, 

p.9) esclarece que há uma crise no profissionalismo em geral, ou seja, crise que afeta várias 

profissões, que suscita na sociedade cobranças e esclarecimentos quanto à ética das práticas e 

eficácia de resultados. Propõe que haja uma aproximação maior entre os saberes universitários 

e os saberes da prática para que se componha “um repertório de conhecimentos para a 

formação de professores.”(TARDIF, 2000, p.12). 

 Em relação à problemática dos saberes e da profissionalização dos docentes, 

acrescenta um dado novo que amplia o olhar sobre a caracterização do magistério como uma 

profissão marcada pela peculiaridade de seu objeto – o ser humano. Traz à tona a importância 

do afeto e da sensibilidade na prática docente, de como é essencial se rever como profissional 

diante das múltiplas interações humanas que ocorrem na sala de aula (TARDIF, 2000, p.17). 

 Esse aspecto é relevante para esta pesquisa, principalmente no que se relaciona ao 

preparo do professor diante das diferenças. Como olhar os alunos de forma a visualizar suas 

singularidades? Como resgatar, na sua prática, formas para isso?  

A aquisição da sensibilidade relativa às diferenças entre os alunos constitui 

uma das principais características do trabalho docente. Essa sensibilidade 

exige do professor um investimento contínuo e a longuíssimo prazo, assim 

como a disposição de estar constantemente revisando o repertório de saberes 

adquiridos por meio da experiência. (TARDIF, 2000, p.17) 
 

 Pretendemos, assim, utilizar a conceituação dos saberes docentes, tal como proposta 

por Tardif (2000), para aprofundar a análise dos dados  coletados na pesquisa: representações 

e alguns aspectos da prática  de professores do Ensino Fundamental II com alunos com 

deficiência intelectual. Uma pergunta emerge dessa discussão: quais saberes são necessários 

para esse professor, cujas representações serão analisadas? Estaremos diante de saberes 

novos, mobilizados numa experiência que exige transformações? Mas não devemos esquecer 

que a prática com alunos diferentes entre si, ou seja, com grupos heterogêneos, por mais que 

impere o mito da homogeneidade, já ocorre há muito tempo, já está inscrita nos diversos 

patrimônios pedagógicos. Nesta pesquisa, pretendemos, além de explorar como ocorre a 

construção de um patrimônio pedagógico – os conceitos que o legitimam e as representações 

que o estruturam –, também saber como ele promove ações pedagógicas e até mesmo 

reflexões sobre as diferenças em sala de aula.  

Para problematizar esse cenário social, cultural e político  em que a educação inclusiva 

tenta ser implementada como política pública, precisamos também olhar para as diferenças. 

Não é possível falar em direito à educação sem olhar com maior atenção para esse cenário 
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atual, em que está em pauta o direito à diferença, que contemplaria segmentos ligados a 

religiões, a gêneros, a etnias etc. E por que não situar aqui também os diversos grupos de 

pessoas com deficiência? Apesar de terem alguns direitos reconhecidos, ainda clamam por um 

espaço social de maior respeito e de questionamentos. 

 De acordo com Cury (2002), o grande conflito nas sociedades pós-modernas seria 

conciliar o direito à igualdade com o direito à diferença, sem prejuízo da pessoa humana: 

A defesa das diferenças, hoje tornada atual, não subsiste se levada adiante 

em prejuízo ou sob a negação da igualdade. Estamos assim diante do homem 

como pessoa humana em quem o principio de igualdade se aplica sem 

discriminações ou distinções, mas estamos também ante o homem concreto 

cuja situação deve ser considerada no momento da aplicação da norma 

universal. (CURY, 2002, p.7) 

 

 A questão das diferenças estaria, dessa forma, intimamente ligada ao sentido da 

igualdade. Quando somos iguais? Quando nos diferenciamos? Como se constrói e se edifica a 

diferença? Cury (2006) esclarece essa relação pelo viés dialético e político, criticando o olhar 

específico para as diferenças sem se levar em conta suas relações com os princípios de 

igualdade, fundadores da democracia:  

E o acesso à igualdade, enquanto coração de uma realidade ética de base, 

não se dá  senão  por meio do reconhecimento das lutas históricas por ela e 

por um exercício teórico, próprio do ser humano. Trata-se, pois, de um 

princípio fundador da democracia e essência dos Estados democráticos de 

direito. Contudo, erroneamente muitas teses contemporâneas celebram o 

micro, a subjetividade, o particular e abandonam princípios fundantes 

expressos em categorias mais amplas e universais. Preferem a parte em vez 

do círculo virtuoso da relação produtiva entre ambos: igualdade e diferença. 

[...] A causa das diferenças não subsiste se feita em prejuízo ou em negação 

da igualdade. (CURY, 2006, p.45) 

  

 Seria importante e fundamental considerar essa relação igualdade/diferença para 

compreender a complexidade do cenário educacional quando alunos marcados pelas 

diferenças relativas a competências cognitivas e intelectuais – histórica e socialmente 

construídas, como veremos adiante – passam a frequentar a escola regular. Muitas vezes 

apenas o que os torna diferentes ganha visibilidade e importância, enquanto os princípios da 

igualdade se mantêm invisíveis.  

Como abordar o tema das diferenças na sala de aula e a ação pedagógica que as 

contemple, sem ao menos olhar um pouco pelas lentes da antropologia social e  sem adentrar 

as questões que envolvem a fabricação de identidades no interior da sociedade?  Goffman 

(2008) nos mostra que a construção das diferenças é um elemento potente para se 

compreender a dinâmica social. Resgata o significado da palavra estigma utilizada 

originalmente pelos gregos – “sinais corporais  com os quais se procurava evidenciar alguma 
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coisa de extraordinário ou mau sobre o status moral de quem os apresentava” (p.11) -  e o 

complementa com dados da contemporaneidade:  “o termo é amplamente usado de maneira 

um tanto semelhante ao sentido literal original, porém é mais aplicado à própria desgraça do 

que à sua  evidência corporal. Além disso, houve alterações nos tipos de desgraças que 

causam preocupação.”(GOFFMAN, 2008, p.11) 

Seu ponto de partida  é a constatação de que o estigma se refere sempre a um conjunto 

de características depreciativas,  atributos visíveis ou não, mas que sempre relacionadas a 

algum padrão de normalidade estabelecido/construído nas relações sociais:   

O termo estigma, portanto, será usado em referência a um atributo 

profundamente depreciativo, mas o que é preciso, na realidade, é uma 

linguagem de relações e não de atributos. Um atributo que estigmatiza 

alguém pode confirmar a normalidade de outrem, portanto ele não é em si 

mesmo, nem horroroso nem desonroso.(GOFFMAN, 2008, p.13)  

 

 As reflexões de Goffman(2008) sobre a construção da identidade no terreno social – 

como se forjam regras identitárias, definindo o que é  e o que não é normal e aceito, e quem 

estaria na posição de estigmatizado -  foram pioneiras e essenciais para todos os estudos sobre 

as diferenças.   

 Silva (2009), em importante obra  no campo dos Estudos Culturais, também explora a 

questão  da construção das diferenças. De acordo com ele, mais importante do que observar as 

diferenças nas escolas, a presença dos alunos considerados “diferentes” dos demais, ou 

mesmo o apoio ou tolerância que recebem por parte dos “normais”, seria discutir e investigar 

a produção da identidade e da diferença, ou seja, problematizar essa construção social, para 

que não sejam apenas naturalizadas: 

Na perspectiva da diversidade, a diferença e a identidade tendem a ser 

naturalizadas, cristalizadas, essencializadas. São tomadas como dados ou 

fatos da vida social diante dos quais se deve tomar posição. Em geral, a 

posição socialmente aceita e pedagogicamente recomendada é de respeito e 

de tolerância para com a diversidade e a diferença. [...] essa perspectiva é 

suficiente para servir de base para uma pedagogia crítica e questionadora? 

(SILVA, 2009, p.73) 
 

 Para o autor, tanto a identidade quanto a diferença são fabricadas no “contexto de 

relações culturais e sociais” (SILVA, 2009, p.76); seriam, portanto, criações e não fatos 

naturais e usaríamos da linguagem para construí-las. Além disso, no interior das relações 

sociais, no processo de diferenciação em que são produzidas diferenças e identidade, haveria, 

segundo ele, relações de poder definindo fronteiras de pertencimento: 

A diferenciação é o processo central pelo qual a identidade e a diferença são 

produzidas. Há, entretanto, uma série de outros processos que traduzem essa 

diferenciação ou que com ela guardam uma estreita relação. São outras 
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tantas marcas da presença do poder: incluir/excluir (“estes pertencem, 

aqueles não”); demarcar fronteiras (“nós” e “eles”); classificar (“bons e 

maus”; “puros e impuros”; “desenvolvidos e primitivos”; “racionais e 

irracionais”); normalizar (“nós somos normais; eles são anormais”).(SILVA, 

2009, p.81 e 82)  

 

 A “normalização”, de acordo com essa teoria, é o grande risco que se corre nesse 

processo marcado por intensas relações de poder e acontece quando uma identidade é fixada, 

quando é entendida como parâmetro para criar uma hierarquia: “Normalizar significa atribuir 

a essa identidade todas as características positivas possíveis, em relação às quais as outras 

identidades só podem ser avaliadas de forma negativa.”(SILVA,2009, p.83).    

Para Silva(2009), o ponto de partida para a compreensão dessa  dicotomia – 

identidade/diferença – e da construção de uma pedagogia da diferença seria justamente o 

questionamento dessas estruturas e um olhar mais atento para a busca de  identidades que não 

sejam fixas.  Propõe como estratégia pedagógica a criação de um currículo que levasse em 

conta essas discussões: “A pergunta crucial a guiar o planejamento de um currículo e de uma 

pedagogia da diferença seria: como a identidade e a diferença são produzidas? Quais são os 

mecanismos e as instituições que estão ativamente envolvidos na criação da identidade e de 

sua fixação?”(SILVA, 2009, p.99)     

Podemos dizer, portanto,  que o conceito de diferença abarca uma série de reflexões, já 

que vem atrelado a outros: “identidade”,  “igualdade”, “desigualdade”. Em estudo sobre a 

construção social da “igualdade” e da “diferença” ao longo do século XIX e do XX, Santos 

(1999), ao analisar os processos de desigualdade e exclusão produzidos pelo desenvolvimento 

capitalista e mesmo os mecanismos de controle criados em seu interior, consegue relacionar, 

com muita clareza, esse intrincado conjunto de conceitos: 

Daí, o novo imperativo categórico que, em meu entender, deve presidir a 

uma articulação pós-moderna e multicultural das políticas de igualdade e de 

identidade: temos o direito a ser iguais sempre que a diferença nos 

inferioriza; temos o direito de ser diferentes sempre que a igualdade nos 

descaracteriza. (SANTOS, 1999, p.44)  

   

Não podemos, dessa forma, nos esquivar de questionamentos importantes sobre as 

atuais políticas de inclusão dos chamados “anormais”, de como acabamos naturalizando as 

diferenças entre pessoas e grupos, aceitando, muitas vezes passivamente, a criação da 

perversa dicotomia normais/anormais (VEIGA-NETO, 2001). Para esse autor, como para 

Silva (2009), como foi colocado anteriormente, o conceito de “normal” não é um fato natural 

e sim imposto pelas relações de força presentes na sociedade. 
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Skliar (2006) discute o processo de “normalização” no contexto da educação especial, 

mostrando-nos o quanto essa reflexão sobre como tem se dado a construção de identidades e 

de diferenças pode nos ajudar a repensar os paradigmas relativos à educação de pessoas com 

deficiência: 

[...] é possível afirmar que a “educação especial” não existe, mas sim uma 

invenção disciplinar, desordenada, heterogênea, criada pelas ideias e os 

conceitos vagos do “normal”, da “norma”, da “normalidade”. Tal invenção 

disciplinar talvez tenha tido como objetivo principal, em sua origem, a 

pretensão de ordenar a desordem originada pela perturbação dessa outra 

invenção, dessa outra fabricação, dessa outra produção que chamamos 

habitualmente de “anormalidade”. (SKLIAR, 2006, p.17) 

  

Para esse autor, o mais importante no debate educacional que envolve o trabalho com 

as diferenças seria combater o ímpeto que temos de promover práticas de tolerância do 

“outro”, práticas essas que têm mascarado uma  suposta hierarquização entre “nós” e “eles”, 

os “normais” e os “anormais”. Para ele, as diferenças se apresentam também como 

“experiências de alteridade” e que isso  nos caracteriza como humanos: 

Em educação, não se trata de melhor caracterizar o que é a diversidade e 

quem a compõe, mas de melhor compreender como as diferenças nos 

constituem  como humanos, como somos feitos de diferenças. E não para 

acabar com elas, não para domesticá-las, senão para mantê-las em seu mais 

inquietante e perturbador mistério. (SKLIAR, 2006, p.31) 

     

Alguns pesquisadores europeus (STOER; MAGALHÃES; RODRIGUES, 2004) 

afirmam a possibilidade de uma  rebelião das diferenças – que teria sido engendrada no seio 

da cultura ocidental, supondo a produção de um discurso próprio, e ao mesmo tempo 

múltiplo, e não mais a aceitação passiva de um discurso construído por outros sujeitos sociais. 

O direito à heterogeneidade, entendido também como o exercício de soberania, seria a grande 

reivindicação do momento. E, em consequência dessa nova configuração social, onde 

estariam em constante tensão os fatores econômicos, culturais e políticos, os autores falam em 

“uma nova forma multicultural de cidadania”(STOER; MAGALHÃES;  RODRIGUES, 2004, 

p.86) e assinalam formas emergentes de cidadania. 

Além de todos os autores e ideias que compuseram o cenário social e educacional, no 

qual se insere esta investigação, aproveitamos uma importante reflexão que vem sendo 

construída por Vera Maria Candau (2011, 2012) sobre currículos e didáticas interculturais, que 

tem apontado caminhos quanto às práticas docentes no contexto das diferenças.    

Os estudos e propostas de currículo multicultural ou intercultural também abrem muito 

a discussão sobre o atendimento às diferenças. Nesta pesquisa, interessa refletir sobre os 

contextos de produção do currículo. De que forma os elementos externos à escola incidem na 
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produção de um currículo mais ou menos direcionado ao atendimento das diferenças? E os 

contextos de realização, internos à escola, como direcionam o fazer docente e suas 

representações em relação à temática proposta na pesquisa? Sabemos, no entanto, que nosso 

olhar, pelas características da pesquisa – de ter como objeto o fazer e as representações  sobre 

o fazer docente - se dirige ao currículo em ação, privilegia essa dimensão.  

 Silva (2011) localiza a origem do multiculturalismo nos “países dominantes do 

Norte”(p.85) e logo adverte que o conceito está tomado de ambiguidades, já que tem se 

mostrado como importante instrumento de reivindicações por parte de grupos culturais 

minoritários e, ao mesmo tempo, pode ser usado como uma “solução” conduzida pelos 

representantes da cultura dominante. Quais ideias e/ou posições a respeito do 

multiculturalismo permeiam as representações dos docentes, que estão em contato direto com 

as diferenças culturais? Essa discussão  fundamentou a análise realizada na pesquisa. 

Há autores que trabalham com a perspectiva intercultural, que seria uma modalidade 

do multiculturalismo. Candau (2011) explora a relação entre educação e direitos humanos. 

Para ela, haveria uma tensão social e educacional em relação à igualdade e à diferença: 

“Afirmar a igualdade entre pessoas e grupos, muitas vezes parece negar as diferenças  ou 

silenciá-las. Por outro lado, reconhecer as diferenças, em muitas situações, é visto como 

legitimar desigualdades ou enfraquecer a luta por superá-las”(CANDAU, 2011, p.25) 

A perspectiva intercultural se aproximaria de uma visão multiculturalista crítica: 

considera a necessidade de inter-relação  entre culturas diferentes, sem ignorar os mecanismos 

de poder que configuram essas relações, fazendo com que as identidades sejam “abertas”, 

estejam em construção permanente. Tal abordagem entende que os conflitos são inerentes ao 

processo de conquista de direitos, de justiça social. Pretende-se com ela que a educação 

favoreça o reconhecimento do “outro”. Além disso, esse “outro” precisa ser fortalecido – daí a 

importância de criar situações que favoreçam o “empoderamento”: 

O ‘empoderamento’ começa por liberar as possibilidades, a potência que 

cada pessoa tem para que ela possa ser sujeito de sua vida e ator 

social.[...]tem também uma dimensão coletiva. Trabalha na perspectiva do 

reconhecimento e valorização dos grupos socioculturais excluídos e 

discriminados, favorecendo sua organização e participação ativa na 

sociedade civil.( CANDAU, 2011, p.18) 

 

Como seria um currículo na perspectiva intercultural? A proposta é a de questionar o 

caráter “monocultural” dos currículos oficiais, relacionar as diferenças culturais com o direito 

à educação de todos, promover atividades de interação com o “outro”. A autora aponta para a 

complexidade de se promover uma educação em direitos humanos nessa perspectiva, num 
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mundo com referências fracas no que diz respeito à dignidade humana. Ainda assim, acredita 

que por meio dessa visão de sociedade e de educação seria possível articular os vários direitos 

– de igualdade e à diferença -  e políticas de igualdade e de identidade. 

A problemática que o multiculturalismo apresenta - a discussão que promove em torno 

das relações entre as culturas  que convivem na sociedade expressando relações de poder, ou 

mesmo sendo produzidas por elas, por serem consideradas dominadas e dominantes, 

majoritárias ou minoritárias, superiores ou inferiores – também está presente na educação. De 

que maneira o “outro”, que teve sua identidade construída a partir de padrões de normalidade,  

é visto na escola? É discriminado, tolerado ou enquadrado dentro de um grupo homogêneo e 

imutável? Como fazer uma análise das representações de docentes sobre o trabalho com as 

diferenças – representações que compõem o patrimônio pedagógico desses docentes -  sem 

levar em conta tais elementos? 

Não podemos nos esquecer que o cenário político-social do Brasil, assim como da 

América Latina, apresenta uma história muito trágica em relação ao multiculturalismo. Houve 

aqui uma construção nacional edificada sobre múltiplas culturas que, hierarquizadas, 

deflagraram violentos processos de negação de alteridade: “A nossa formação histórica está 

marcada pela eliminação física do ‘outro’ ou por sua escravização, que também é uma forma 

violenta de negação de sua alteridade.”(CANDAU, 2012, p.21). Os dados históricos, sociais, 

políticos e educacionais desta realidade – que apontam para flagrantes desigualdades, apesar 

de muitos avanços - também precisam ser considerados na análise sobre relações 

interculturais e educação. Para Candau (2012), igualdade não seria o oposto de diferença e 

sim, de desigualdade. A diferença, por sua vez, faria oposição à padronização. Imaginamos 

que a presença de alunos com deficiência intelectual nas salas de aula do ensino regular seria 

mais um elemento desse mesmo cenário. O outro, nesse caso, é o jovem, menino ou menina, 

que há pouquíssimo tempo estava invisível na sociedade, confinado nas próprias moradias ou 

nas poucas instituições especiais disponíveis.  

De acordo com Sacristán (1995), a tarefa de compreender  o significado das diferenças  

tem se colocado como um problema amplo e complexo na educação. A busca por uma 

educação multicultural e por um currículo que atendesse a essa demanda se encontrariam no 

centro dessa problemática. O autor parte do pressuposto que existe uma necessidade de se 

olhar de forma mais crítica para a cultura escolar, promovendo discussões sobre as diferenças 

culturais que se encontram na escola  para que seja possível elaborar  mudanças. Mas como 

realizar essa transformação diante dos tão arraigados “mecanismos dominantes na escola”, 

marcas da forma escolar, que têm mobilizado as ações escolares para um funcionamento 
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homogeneizador? Tais mecanismos têm atuado como uma força contrária ao princípio de 

problematização das diferenças. Somente uma mudança mais concreta, como  na escolha dos 

conteúdos do currículo assim como em sua efetivação nas salas de aula, poderá representar 

uma força contra a homogeneidade. 

Para que essa transformação se efetive, é preciso entender que a diversidade está 

sempre presente no contexto escolar, havendo ou não a presença de grupos minoritários. Daí a 

necessidade de se compor um currículo que contemple sempre o diálogo cultural sem 

predominância de uma cultura sobre outra - a escola como um “projeto aberto, no qual caiba 

uma cultura que seja um espaço de diálogo e de comunicação entre grupos sociais diversos.” 

(SACRISTÁN, 1995, p.83). O autor também discute como deveria se efetivar a construção de 

um currículo multicultural. Seria muito fácil formular uma carta de intenções com enfoque 

multicultural; no entanto, de nada valeria se as experiências na sala de aula não forem 

multiculturais, se os alunos não vivenciarem práticas que os coloquem diante dessas 

reflexões. E para isso, os processos que ocorrem dentro da escola precisam ser modificados. A 

proposta de construção de um currículo multicultural e suas implicações no fazer escolar 

representam mais um elemento na composição do cenário onde são elaboradas práticas 

docentes em relação às diferenças, que vêm sendo construídas em nossas escolas, bem como 

representações sobre essas práticas e saberes.  

O trabalho com alunos com deficiência tem se colocado como um desafio para a 

sociedade e, principalmente, para os educadores, que têm sido protagonistas importantes no 

trabalho com as diferenças, socialmente construídas. Como os professores se encontram no 

espaço dedicado ao saber e à construção – ou apropriação - do conhecimento, e de um saber 

ainda muito dominado pelas habilidades acadêmicas/intelectuais, isso significa reconhecer 

que na instituição escolar são valorizados os conteúdos conceituais ligados às disciplinas. 

Nessa perspectiva, a deficiência intelectual tem se mostrado como um desafio a mais, já que 

as limitações nesse caso incidiriam diretamente no desempenho intelectual do aluno. Dessa 

forma, a própria presença do aluno com essa deficiência nas salas regulares, por vezes, é 

questionada, já que há quem pense que tais alunos não conseguem aprender. Além disso, 

conforme a lógica da inclusão/exclusão, nas escolas, só existiria lugar para os ditos 

“normais”.  

 Retomando o tema da “normalidade” relacionada ao universo escolar, observamos um 

exemplo da realidade brasileira. Silva e Gallego (2011), analisando manuais pedagógicos 

utilizados por professores brasileiros do curso Normal do fim do século XIX e início do XX, 

descortinaram marcas de uma cultura favorecedora de processos de exclusão de alunos que 
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não se encaixavam nos padrões de normalidade considerados na época. Justamente no 

momento em que se pretendia fazer da escola primária uma escola acessível a um maior 

número de alunos: 

[...] essa instituição [a escola] representa um dos lugares mais poderosos na 

classificação dos indivíduos. Como, então, a escola, ao ser concebida, torna 

possível a classificação do aluno como “anormal” ou “em risco”? Conforme 

já afirmado anteriormente, a entrada nesse espaço pressupõe a adequação a 

padrões de “normalidade”, que excluem supostas inferioridades, 

delinquências, atrasos de aprendizagem ou inadequações de determinadas 

condutas. Isso está ligado ao projeto de homogeneização da escola 

organizada pelo Estado-nação, seja no âmbito do ritmo de aprendizagem seja 

no que diz respeito aos comportamentos tidos como mais civilizados, 

conforme prescrições da Medicina, Higiene e Psicologia.(SILVA; 

GALLEGO. 2011, p.332) 
 

Mais de um século depois, por mais que o discurso e as reflexões sobre as diferenças 

estejam presentes nos estabelecimentos de ensino e permeiem as relações, ainda é muito 

marcante o mito da homogeneidade, pelo qual se pretende uma padronização das pessoas. 

Mantoan (2009) também chama a atenção para a idealização dos alunos e a consequência 

disso: “É inegável que, por estarem pautadas para atenderem a um aluno idealizado e 

ensinando a partir de um projeto elitista, meritocrático e homogeneizador, nossas escolas 

produzem  quadros de exclusão [...]”(MANTOAN, 2009,p.29)  

Perrenoud (2001), na mesma perspectiva, nos aponta alguns “determinantes 

institucionais” que favoreceriam a homogeneização do ensino: 

[...] os conteúdos, a divisão horária válida para todos, o fechamento das 

disciplinas e dos graus, a organização das atividades em função de um plano 

de estudos mais do que de objetivos, o sistema de avaliação, a uniformidade 

dos meios de ensino, algumas metodologias orientadas mais para a ação do 

professor do que para situações de aprendizagem para a criança, as normas 

de equidade formal (mesmas atividades, mesmo tempo de escola para todos), 

a ausência de dissociação explícita entre o tempo de trabalho e o tempo de 

presença na escola, o relativo fechamento da escola aos pais... 

(PERRENOUD, 2001, p.100) 

 

 Não é possível, no entanto, compreender esse direcionamento homogeneizador 

promovido pela instituição escolar  sem vinculá-lo  às reflexões propostas por Vincent, Lahire 

e Thin (2001) em torno do conceito de forma escolar. Esses pesquisadores da sociologia da 

educação, refletindo sobre a crise educacional na França no final do século XX, se 

propuseram  a analisar  a constituição da escola nesse país do ponto de vista social e histórico. 

Tal análise resultou na construção do conceito de forma escolar, utilizado para se referir a um 

modo de socialização chamado de escolar, que teve início em cidades europeias no final do 

século XVII e que teria se tornando hegemônico não só em território europeu e não só no 
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universo das práticas escolares. Um dos elementos, que teria inaugurado esse modo de 

socialização,  refere-se à relação entre aluno e professor: 

O que aparece em certa época, nas cidades europeias, é uma forma inédita de 

relação social entre um “mestre” (num sentido novo do termo) e um “aluno”, 

relação que chamamos pedagógica. Ela é inédita em primeiro lugar, no 

sentido em que é distinta, se autonomiza em relação às outras relações 

sociais: o mestre não é mais um artesão “transmitindo” o saber-fazer a um 

jovem; aliás, durante muito tempo, nas cidades, os ‘mestres-escritores’ 

resistiram à intrusão dos mestres de escola. (VINCENT; LAHIRE;THIN, 

p.13, 2001)  

 

 Outras características teriam estruturado essa nova forma de socialização, como a 

criação de um espaço escolar, “um lugar específico, distinto dos lugares onde se realizam as 

atividades sociais”(p.13) e também a constituição de um tempo escolar, “um tempo 

específico, [...] simultaneamente como período da vida, como tempo no ano e como emprego 

do tempo cotidiano.”(VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001,p.13). Além disso, todo o fazer 

pedagógico seria marcado por um processo de formalização e de codificação, tendo a escrita 

como  suporte absoluto: 

A escola e a pedagogização das relações sociais de aprendizagem estão 

ligadas à constituição de saberes escriturais formalizados, saberes 

objetivados, delimitados, codificados, concernentes tanto às práticas dos 

alunos quanto à prática dos mestres. A pedagogia (no sentido restrito da 

palavra) se articula a um modelo explícito, objetivado e fixo de saber a 

transmitir.[...] Historicamente, a pedagogização, a escolarização das relações 

sociais de aprendizagem é indissociável de uma escrituralização-codificação 

dos saberes e das práticas. (VINCENT;LAHIRE;  THIN, 2001, p.28) 

 

Outro aspecto importante levantado por esses autores é o que diz respeito ao exercício 

de poder que se instauraria a partir da construção desse modelo. A escola seria o espaço onde 

tanto os alunos quanto os mestres aprenderiam a obedecer a regras. E como forma 

socializadora extremamente  regrada e dominada pela linguagem escrita, pode ser entendida 

como forma que não pressupõe entre alunos e professores uma trama  variada  de relações e 

de saberes. Ou seja, a forma escolar, que se instaurou e constituiu num determinado momento 

histórico e que se foi tornando hegemônica ao longo do tempo, e que resiste apesar de todas 

as inovações a ela auferidas, não parece contemplar o olhar para o heterogêneo, pois ainda  

impõe um modo de socialização e de promoção de aprendizagens a grupos homogêneos. Para 

os autores, no entanto, a forma escolar, apesar de todos os debates contemporâneos que 

colocam a escola no centro de uma enorme crise institucional, ainda assim, representa um 

modo de socialização hegemônico. E de fato não se pode contestar a eficácia dessa forma que 

tem possibilitado a multiplicação da escola ou a escolarização em massa.  
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Tardif e Lessard (2011), em importante estudo sobre a docência, também se referem às 

características organizacionais da escola, destacando como uma delas o fato de ser endereçada 

a coletividades e não a indivíduos, o que reforça a ideia de forma escolar como um modelo 

homogeneizador: “Essa pedagogia apresenta três características: ela é codificada, ou seja, é 

objetiva e escrita; ela é endereçada a coletividades de alunos, a grupos e não a indivíduos; 

finalmente ela é impessoal e regulamentar, válida para todos os membros da organização, 

tanto mestres como alunos”(TARDIF; LESSARD, 2011, p.58). 

 Se os alunos considerados “normais” são compreendidos, por essa lógica, como 

elementos de uma coletividade homogênea, o que diríamos sobre os com deficiência 

intelectual? Talvez, de acordo com esse enfoque, também sejam vistos dentro de um grupo 

único, estando sua singularidade comprometida. No entanto, para Glat (et al 2009, p.80), a 

deficiência intelectual é representada por “um grupo muito heterogêneo de indivíduos, com 

diferentes níveis de comprometimento e etiologias”.  De que forma os professores se 

preparam para lidar com essa heterogeneidade? 

 O Relatório Jacques Delors, redigido pela Comissão Internacional  sobre a Educação 

para o Século XXI, em 1996,  definiu “os pilares da educação nas próximas décadas”: 

“aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver junto e aprender a ser.” ( BRASÍLIA, 

1999, p.25 e 26). Esse documento deu força para que a comunidade educacional passasse a 

refletir ainda mais sobre o papel do professor e sobre sua formação que, deveria ser 

implementada e atualizada para dar conta de novas atribuições.  

As publicações oficiais não defendem uma receita para “fabricar” bons professores, 

muito pelo contrário, advertem para a  sutileza das questões que estão por trás da formação 

docente: o despreparo de muitos profissionais já em relação à educação básica recebida, a 

falta de quadros capacitados para a formação, o imaginário relativo ao ser professor, a baixa 

remuneração. 

No entanto, encontramos algumas reflexões nos Referenciais para Formação de 

Professores (1999) que propõem caminhos para se pensar numa formação docente um pouco 

mais afinada com os desafiantes objetivos educacionais em transformação na sociedade. De 

acordo com os Referenciais, há um conhecimento profissional necessário para a formação dos 

professores, que se organiza em torno de alguns âmbitos:  

1. Conhecimento sobre crianças, jovens e adultos 

2. Conhecimento sobre a dimensão cultural, social e política da educação 

3. Cultura geral e profissional 

4. Conhecimento pedagógico 

5. Conhecimento experiencial contextualizado em situações educacionais 
(BRASÍLIA, 1999, p.87) 
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Interessante notar que, nessa publicação oficial, pouco se fala de um conhecimento 

específico na formação do professor que o habilite a trabalhar com os alunos com deficiência 

nas salas de aula regulares. Entendemos aqui que os conhecimentos citados anteriormente se 

referem à formação de qualquer professor; que já estariam contempladas, nas diferenças do 

alunado com as quais ele terá de lidar, as referentes às pessoas com deficiência.  

Dentre esses conhecimentos, interessa, particularmente, a esta pesquisa o último citado: 

o experiencial contextualizado em situações educacionais. De acordo com os Referenciais, 

esse conhecimento seria “construído ‘na’ experiência e articulado a uma reflexão sistemática 

sobre ela.” (p.102)  

O professor, portanto, continua sendo figura chave no processo de construção de uma 

educação escolar de qualidade. Não é o único elemento responsável por essa melhoria, já que 

a escola faz parte de um grupo social mais amplo e sujeito a complexas relações de poder. No 

próprio espaço escolar, há hierarquias, regras e um projeto político pedagógico a ser 

elaborado e reformulado constantemente com a participação das equipes. No entanto, é o 

professor que está na vanguarda desse trabalho cotidiano com as diferenças e com tudo que 

advém delas. De onde resgata saberes para lidar com o provável inusitado da sala de aula?  

Imaginamos que, de alguma forma, o professor, que vem construindo seu saber 

docente apoiado em experiências – no conhecimento contextualizado em situações 

educacionais -  e em formação teórica, tenha um repertório referente ao trabalho com as 

diferenças, ainda que, como já foi dito, haja toda a problemática do currículo monocultural.  

Partimos da hipótese de que esse conhecimento, esse conjunto de saberes e representações,  

pode ser considerado um patrimônio pedagógico na medida em que vai sendo construído – 

elaborado e reelaborado -  e que representa um bem, uma riqueza, à disposição do professor e 

do seu meio. E nesse momento, tão delicado de mudança de paradigma educacional, em que se 

cobra do professor e pelo professor, muitas vezes,  uma competência especial para desenvolver 

o trabalho junto aos alunos com deficiência intelectual na sala de aula regular, esse patrimônio, 

ou seja,  as ações pedagógicas de sucesso  que alguns professores têm conseguido realizar pode 

comprovar que recursos importantes já estão disponíveis. Embora não sejam os únicos 

necessários, como os dados da análise mostrarão. 

Marques (2001), em estudo feito com professores de alunos com deficiência 

intelectual de algumas escolas de Juiz de Fora (MG), na década de 90, analisou o discurso 

dessas profissionais “enfocando suas concepções e o trabalho que realizam em sala de aula 

para que seus alunos aprendam e se desenvolvam.” (p.18). O grupo sujeito de sua pesquisa, 

diferente do proposto para esta, foi composto de forma bastante heterogênea: docentes de 
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escolas públicas e particulares, regulares ou especiais, e de diferentes etapas do ensino 

(Infantil e Fundamental). Utilizou-se das concepções históricas de deficiência organizadas por 

Fonseca (1995 apud MARQUES, 2001) – preformismo, predeterminismo, envolvimentalismo 

e interacionismo – e de algumas abordagens da psicologia – objetivista, subjetivista e 

interacionista – como referência para a análise discursiva. A autora concluiu que o discurso 

das professoras, inscrito no imaginário social, reproduzia a ideologia da exclusão e apontou a 

necessidade de investimento na formação de professores para que fosse possível reconstruir o 

“[...] sentido dado aos seres humanos, enquanto sujeitos do mundo e do conhecimento, a fim 

de que os alunos possam ser considerados na diversidade/igualdade que os constitui.” 

(MARQUES, 2001, p.116). 

Outras pesquisas foram feitas a respeito dos professores frente ao paradigma da 

inclusão. Prioste (2006) dá voz a um grupo de docentes em debates sobre o tema da inclusão 

de alunos com deficiência, nos quais predominaram queixas e relatos de casos. As 

reclamações foram organizadas em tabelas e gráficos que, aliados aos casos relatados 

ofereceram um panorama do mal estar e do descontentamento dos professores. No entanto 

diante desse discurso essencialmente queixoso, o referencial analítico da autora foi o 

psicanalítico – aprofundou o significado do mal-estar docente gerado por uma suposta 

imposição legislativa, mas sem deixar de considerar os princípios de exclusão que marcavam 

o discurso dos professores envolvidos na pesquisa. 

Castro (2007) também entrevista professores, mas do Ciclo I do Ensino Fundamental.  

Seu objetivo, no entanto, é analisar os procedimentos de avaliação utilizados pelas professoras 

de uma escola da rede pública de São Paulo assim como a importância dessas práticas no 

contexto da educação inclusiva. Elabora um importante quadro sobre os princípios que regem 

esse fazer pedagógico, analisando dados estruturais sobre o currículo e sobre a formação de 

professores.  Não aborda o tema do ponto de vista da construção de uma cultura escolar, não 

traz elementos da história da educação, embora trate também do trabalho com as diferenças. 

Novais (2010) analisa a formação docente face às inúmeras dificuldades relatadas por 

professores,  que não se consideram preparados e culpam o ensino que lhes foi ministrado 

como insuficiente para a escola de hoje. A autora chama a atenção para a necessidade de se 

construir um novo modelo de educação que envolva toda a comunidade e, ao mesmo tempo, 

que se possa ouvir os professores.  

Ao defender essa ideia de escola inclusiva e reconhecendo que a construção 

dessa escola envolve também a criação de novas dinâmicas escolares com a 

participação de toda a comunidade escolar, bem como o seu entorno, e que 

essas dinâmicas podem ser mais bem compreendidas, admitindo suas 
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articulações com a dinâmica social mais ampla, é importante escutar, acolher 

e analisar também os discursos de um dos profissionais chamados a 

participar dos processos de construção de uma escola inclusiva, qual seja 

o(a) professor(a). Esses discursos devem ser examinados, articulados com o 

contexto de formação e produção do exercício da docência. (NOVAIS, 2010,  

p.186) 
 

 Em trabalho sobre alunos com Síndrome de Down no ensino regular, Luiz et al. (2008) 

resgatam alguns fatores que auxiliam ou prejudicam a inclusão desses alunos na rede regular 

de ensino. Além do papel da escola e da família, o do professor aparece, com destaque, no 

resultado dessa pesquisa. Seu envolvimento com os processos de ensino e de aprendizagem 

dos alunos com essa síndrome, e a percepção do que pode ser flexibilizado, seriam  condições 

para uma inclusão mais desejável. 

 Também partimos da premissa de que o professor precisa ser ouvido, precisa ser 

informado e formado. Imaginamos que considerá-lo em seu ambiente de trabalho, decodificar 

como organiza seu projeto pedagógico de ciclo II (com toda a problemática descrita), saber 

quais saberes e representações  embasam seu projeto em relação à deficiência intelectual na 

sala de aula, e  conhecer o projeto político pedagógico (PPP)
3
 da instituição em que trabalha  

fazendo as relações possíveis entre esses dois projetos,  nos permitirá  mapear  essa situação 

com mais elementos, com a perspectiva de abrir caminhos.    

Em todas as pesquisas citadas o cenário é o mesmo: a implantação do  paradigma da 

educação inclusiva em escolas brasileiras. Nenhuma delas usa a conceitualização de cultura 

escolar: apesar de explorarem algumas de suas marcas, não focam nas que pretendemos 

abordar com mais ênfase (segregação e homogeneização). Falam da importância de uma 

prática reflexiva, mas não anunciam ou exploram o que os professores têm construído até 

agora, seu patrimônio pedagógico enriquecido por saberes experienciais elaborados e 

reelaborados na interação pedagógica com alunos com deficiência intelectual. 

A maior parte das pesquisas se referiram a alunos do ciclo I do Ensino Fundamental. 

Pretendemos aqui trabalhar com o fundamental II, que é um grande diferencial,  dadas as 

características históricas do ensino secundário já citadas. Algumas pesquisas discutem a 

implementação do paradigma da inclusão (Almeida, 2003) ou a identidade dos professores 

frente a esse desafio (Lima, 2003), entre outros objetos de estudo importantes, que compõem 

uma complexa rede de informações e até mesmo de intervenções sobre essa temática. Mesmo 

sabendo que as reformas educacionais, que as mudanças estruturais na educação, são lentas, 

                                                           
3
  O projeto politico pedagógico é um documento, que organiza e regulamenta  o trabalho administrativo e 

pedagógico das unidades de ensino. É regido pela LDBEN de 1996.  
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partimos do princípio que a vivência desse desafio – o trabalho docente com as alunos com 

deficiência intelectual no ciclo II do Ensino Fundamental – pode ter aberto alguns caminhos 

transformadores, inclusive quanto às representações sobre esse paradigma, pois alguns anos já 

se passaram.  

O presente trabalho se organizou em torno de alguns eixos temáticos relacionados à 

construção do patrimônio pedagógico dos professores sujeitos da pesquisa: a trajetória 

pessoal de cada professor, construída e reelaborada no seio de uma determinada cultura 

escolar (terceiro capítulo); os saberes docentes e as representações sobre a possibilidade de se 

realizar um trabalho pedagógico com alunos com deficiência intelectual na sala regular 

(quarto capítulo); e finalmente as questões institucionais que incidiriam sobre a construção 

desse patrimônio e, sobretudo, os suportes ou entraves que podem representar. Para discutir 

esse último eixo temático, foram utilizados  autores que trabalham com as relações de poder e 

colaboração  no interior da escola, como Michael Fullan (2003), Andy Hargreaves (2003) 

além de algumas autoras – Domingues (2009), Clementi (2001) e Placco, Souza e Almeida 

(2012) - que elaboraram importantes reflexões sobre o papel do coordenador pedagógico no 

contexto das escolas brasileiras. Isso porque o trabalho dos professores tem uma dimensão 

institucional inegável, que dá condições, limitando ou potencializando as ações pedagógicas. 

O coordenador pedagógico, nessa perspectiva, assume um lugar especial, já que é o membro 

da equipe gestora mais próximo dos docentes, orientando-os na implementação de propostas 

ou inovações pedagógicas.  

No próximo capítulo, apresentamos os caminhos da pesquisa.  Em relação ao papel do 

professor, como dito anteriormente, focamos na urgência de se olhar para dentro da sala de 

aula, sem desconsiderar as conexões estabelecidas entre ela e a sociedade e as políticas 

educacionais, reconhecendo seus saberes, ouvindo suas demandas e proposições. Por esse 

caminho pretendeu-se, em suma, identificar e analisar o patrimônio pedagógico que os 

professores sujeitos da pesquisa construíram e continuam construindo para lidar com as 

diferenças em sala de aula. 
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2. Os caminhos da pesquisa 

 

 

Como responder às perguntas que motivaram a pesquisa sem adentrar um espaço 

escolar? Não seria possível encontrar as brechas, o não conhecido, tudo que compõe parte 

significativa do patrimônio pedagógico de cada professor, sobretudo no que diz respeito aos 

modos como ele representa e lida com as diferenças, sem acompanhar um pouco do cotidiano 

de uma escola e sem dar voz
4
 a esses profissionais. O objeto desta pesquisa – a constituição 

desse patrimônio e a sua utilização por um grupo de professores no atendimento às diferenças 

– pulsa no interior do sistema escolar, quando são pungentes as demandas por uma escola de 

qualidade para todos. Pulsa no interior de uma cultura escolar marcada pela idealização do 

alunado e por uma expectativa de homogeneidade (Mantoan, 2009) e ao mesmo tempo, pela 

possibilidade de inovação. 

Para olhar de perto essas marcas - ou continuidades como o quer FRAGO (1998) na 

cultura escolar – e investigar possíveis rupturas ou inovações, nos ocupamos de uma escola 

da rede municipal de ensino da cidade de São Paulo. Lembramos aqui que esse autor, 

conforme já foi abordado, trata da cultura escolar como um conceito em que cabe o plural, 

pois reconhece que seriam muitas as culturas e inclusive cada instituição de ensino forjaria 

uma cultura própria no interior do sistema educativo (FRAGO,1996, p.23). Sendo assim, a 

proposta desta investigação de caráter qualitativo foi fazer a coleta de dados em uma escola 

apenas e com o olhar mais centrado em uma sala de aula: a 5ª série
5
 F (identificação fictícia). 

Por que essa escola? Por que essa turma? 

Analisando-se os dados oficiais do censo escolar efetivado pelo Instituto Nacional de  

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), observa-se  que a rede municipal 

de ensino da cidade de São Paulo tem recebido um progressivo aumento nas matrículas de 

alunos considerados dentro do universo da educação especial, nos últimos anos, com índices 

volumosos como o de 2013 (BRASIL, 2013): 

 

 

 

                                                           
4
    A expressão “dar voz” está sendo usada nesta pesquisa no sentido proposto por autores como Goodson 

(2000) que, desde a década de 1980, vêm destacando a necessidade de valorizar os professores, suas experiências 

e suas falas, suas histórias de vida para compreender o trabalho educativo.    
5
    Embora o ensino fundamental esteja organizado em 9 anos, de acordo com Lei nº 11.274/06 que alterou 

a LDB/96, a nomenclatura seriada ainda se encontra  em algumas escolas, como no caso desta em que foi 

realizada a pesquisa. A 5ª série equivale ao 6º ano da nova nomenclatura proposta.  
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TABELA  1 - Resultados dos últimos Censos Escolares: matrículas de alunos da Educação 

Especial e Incluídos (organização da pesquisadora) 

 

Foi determinante para a escolha do campo da pesquisa, a partir desse dado, conhecer 

um pouco do trabalho da rede municipal de São Paulo em relação ao atendimento de alunos 

com deficiência, que pode ser visual, física, auditiva, intelectual e múltipla. Alunos com 

Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) e com Altas Habilidades/Superdotação 

também são contemplados pelo atendimento pedagógico especializado (SÃO PAULO, 2013).   

O decreto 45.415 de 18 de outubro de 2004 e a Portaria nº 5 de 17 de dezembro de 2004
6
,  que 

o regulamentou, instituíram na Rede Municipal de Educação de São Paulo os CEFAIS 

(Centros de Formação e Acompanhamento à Inclusão), o cargo de PAAI (Professor de Apoio 

e Acompanhamento à Inclusão) e a criação da SAAI (Sala de Apoio e Acompanhamento à 

Inclusão) com o intuito de oferecer um serviço de Educação Especial mais eficiente e 

consonante às novas diretrizes com relação à inclusão de alunos com deficiências, com TGD e 

com Altas Habilidades /Superdotação.   

Esses centros, a partir de 2005, passaram a funcionar nas Diretorias Regionais de 

Educação com as seguintes atribuições: “acompanhamento aos alunos com deficiência por 

meio de visitas sistemáticas às escolas, avaliação pedagógica, reuniões com professores e 

coordenadores pedagógicos, atendimentos a pais, mapeamento dos atendimentos da 

região”(SÃO PAULO, 2013). Em pesquisa referente ao funcionamento desse aparato pró-

inclusão da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SMESP), Takeuti (2010) 

concluiu que esses elementos têm formado uma rede de apoio importante para a 

implementação da proposta de educação inclusiva na rede pública, mesmo que ainda haja 

falhas nesse sistema, como as relacionadas à logística das ações dos profissionais nas várias 

                                                           
6    Ver ANEXOS 

                                      Número de alunos matriculados                                                       

Município  Dependência   Matrícula Inicial 

Educação Especial (Alunos de Escolas Especiais, Classes Especiais e Incluídos* 

*Alunos com deficiência matriculados em salas comuns 

Educação 

Especial 

(Incluídos) 

Ensino 

Fundamental 

Ensino Fundamental: anos finais  (5ª a 8ª) 

São Paulo Ano  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Estadual 1217 1846 2392 2093 2713 3738 4408 4806 5144  4820 

Federal      0     0     0     0      0      0      0       0       0        0 

Municipal 3911 4927 1281 3284 3945 4002 4775 5766 6364   6838 

Privada   183   441 1103  387   426   517   582   645   675   1004 

 Total  5311 7214 4776 5764 7084 8257 9765 11217 12183 12662 
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escolas atendidas por cada centro, ou mesmo ao suprimento de demandas por formação 

continuada e também capacitação de maior contingente de professores de apoio (PAAIs).  

Para Bendinelli (2012), seria importante olhar com mais atenção o significado de 

“rede de apoio”. Para essa autora, haveria vários níveis de redes de apoio, desde o trabalho 

realizado dentro da sala de aula, passando pelas articulações entre as diversas secretarias do 

município que de alguma forma se relacionam com a educação especial até o nível 

macropolítico, que considera as políticas de gestão social, que estariam sujeitas a 

significativas relações de poder. Embora o nosso olhar investigativo tenha se construído do 

interior da escola, e mais ainda na sala de aula, entendemos como necessário também a 

vinculação deste com alguns referenciais sociais, como o das políticas referentes à educação 

inclusiva no município.   

Nosso intuito foi procurar escolas que haviam desempenhado um trabalho importante 

no atendimento educacional de alunos com deficiência intelectual e por isso a escolha da 

escola foi orientada por profissionais de um dos CEFAIS, considerando que qualquer um 

desses centros poderia dispor da informação referente à sua diretoria de ensino. O CEFAI 

consultado indicou três escolas da região que dispunham de alunos com essa deficiência e 

também de SAAIS e PAAIS. Dada a relação, foi escolhida uma dessas escolas aleatoriamente, 

já que as três satisfaziam o perfil almejado pela pesquisa: possuir alunos com deficiência 

intelectual na sala regular do ciclo II do Ensino Fundamental. 

Essa Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) foi criada no início da década 

de 1970 por um decreto municipal. Inicialmente sediada em outro endereço do bairro, hoje 

reside num dos distritos da Subprefeitura do Butantã, formado, em sua maior parte, por 

bairros de classe média baixa, incluindo algumas comunidades. O entorno da escola é 

constituído por residências e comércios e uma Unidade Básica de Saúde (UBS). O bairro 

dispõe de infraestrutura básica, mas pouca oferta de áreas de lazer e de cultura (São Paulo, 

2013).  

A escola atende, sobretudo, alunos do entorno, das comunidades próximas e também 

de um abrigo
7
. Conta com dois períodos em funcionamento: 10 classes de Ciclo I no período 

                                                           
7  De acordo com o documento Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (BRASIL, 2013, 

p.40), o abrigo pode ser entendido como um serviço de acolhimento institucional: “Acolhimento em diferentes 

tipos de equipamentos, destinado a famílias e/ou indivíduos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a 

fim de garantir proteção integral.” Trata-se também de “Acolhimento provisório e excepcional para crianças e 

adolescentes de ambos os sexos, inclusive crianças e adolescentes com deficiência, sob medida de proteção (Art. 

98 do Estatuto da Criança e do Adolescente) e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou 

responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção.” 
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da manhã e 12 classes de Ciclo II no vespertino. De acordo com o projeto pedagógico da 

escola de 2013:   

A Equipe Escolar é composta por uma diretora, duas assistentes de direção,  

dois coordenadores pedagógicos, 45 professores, 04 professores readaptados, 

02 agentes escolares, 01 secretária, 05 ATEs [atendentes escolares], sendo 01 

na secretaria e 04 na inspetoria. A Unidade possui área verde, sala de leitura, 

sala de informática, uma quadra coberta e outra descoberta, espaço utilizado 

como refeitório, laboratório de Ciências/sala de Artes, secretaria, sala da 

direção, sala dos professores e sala da coordenação. (SÃO PAULO, 2013) 

 

Em contato direto com o Coordenador Pedagógico da escola, combinou-se a sala de 

aula que seria observada – a 5ª série F, por ter um aluno com deficiência intelectual
8
 já há 

alguns anos estudando nessa escola e recebendo os atendimentos especializados no 

contraturno -  e o grupo de professores que seriam potenciais entrevistados ao final do período 

de observações. A primeira parte da pesquisa ocorreu de março a outubro de 2013 (sem 

considerar os meses de maio e de julho; o primeiro pelos professores estarem  em greve e o 

segundo, por ser recesso escolar), somando um total de 20 horas de permanência na sala de 

aula especificada, observando aulas das seguintes disciplinas: Educação Física, Matemática, 

Língua Portuguesa, Ciências, Geografia, História, Educação Artística e Leitura
9
 e 5 horas de 

observação do espaço e das conversas com funcionários da escola.   

Além das entrevistas, que consideramos como a segunda parte da pesquisa, optamos 

também por entrar em contato com o cotidiano escolar daquela unidade de ensino, em uma 

tentativa de coletar dados da cultura escolar, adentrando aquele espaço vivido. O olhar se 

dirigiu às marcas do funcionamento, à organização do tempo - da escola e dos professores -, à 

ocupação do espaço – professores, alunos, funcionários – e às relações entre alunos e 

professores durante o percurso das atividades didáticas. De que forma o professor dispunha de 

seu patrimônio pedagógico nas ações em sala de aula? Como lançava mão ou não de 

dispositivos favorecedores do atendimento às diferenças?  

Os dados da primeira parte, da observação da escola e de sua cultura, que compõem o 

APÊNDICE A- Dados coletados na 1ª etapa da pesquisa, foram organizados em tabelas 

referentes às aulas observadas; nessas tabelas aparecem discriminadas a data da observação e 

a disciplina em questão. Além disso, foi redigido um relato de cada momento observado e um 

comentário sobre a observação. Parte desses comentários foi tecida ao longo das observações 

e outra, no percurso da análise; caminho que foi construído com referenciais da pesquisa 

                                                           
8  Esse aluno será identificado com a letra J. 
9
 Ver APÊNDICE A – Dados coletados na primeira etapa da pesquisa. Esses dados se referem ao período 

de observação realizado na pesquisa durante o ano de 2013.  
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etnográfica, que pressupõe a relação dialógica entre os sujeitos envolvidos no processo da 

pesquisa e sua constante relação com a teoria, como define Bueno (2007):  

[...] fazer etnografia é construir teoricamente o observável, pois os dados não 

falam por si mesmos. Assim, curiosamente, o “olhar etnográfico” é mais do 

que um simples olhar, pois supõe sempre um “diálogo”. E não apenas porque 

envolve diálogos e conversas com os sujeitos estudados, mas essencialmente 

porque pede um contínuo interrogar-se sobre os dados, sobre suas relações 

com os referenciais teóricos e destes com o referente empírico. (BUENO, 

2007, p.488). 

 

A elaboração dessa tabela, que se encontra no apêndice, representou um importante 

ponto de partida para a pesquisa já que possibilitou uma organização dos dados – os que 

estavam escritos nas anotações e os que foram tecidos posteriormente. Esses dados iniciais 

revelaram momentos da cultura escolar daquela unidade de ensino, sem os quais a pesquisa 

não poderia transcorrer da mesma forma. Constatar a utilização de estruturas específicas, 

como a presença de salas ambientes, e a forma como alunos do início do ciclo II a 

vivenciavam foram dados exclusivos da observação. O mesmo pode ser dito em relação a 

como o quadro de horários das disciplinas estava organizado: 

O primeiro contato presencial com a escola foi com o CP no primeiro dia de 

observação. Recebeu-me em sua sala, onde me forneceu a grade horária do 

Ciclo II, sem a qual seria muito difícil planejar a primeira etapa da pesquisa. 

A grade estava organizada com os nomes dos professores e não por 

disciplinas, o que me obrigou a fazer uma legenda relacionando-as com os 

nomes. Outra característica daquela unidade escolar é o fato de trabalharem 

com salas-ambiente, ou seja, as salas são fixas por disciplinas, portanto 

quem muda de sala ao longo do período escolar são os alunos. Tive que 

acrescentar na minha legenda a sala de cada professor/área. Uma mesma sala 

pode ser usada por mais de um professor. (APÊNDICE A, p. 116) 

 

Durante o período de observações, foi constatado também que alguns professores 

utilizavam um recurso, que estava inscrito na cultura daquela escola, embora não fosse 

compartilhado por todos os docentes. Tratava-se de um caderno, cujos enunciados eram 

elaborados especialmente para o aluno com deficiência intelectual, ou seja, era um 

instrumento cotidiano de flexibilização curricular. Somente os professores de Matemática e de 

Língua Portuguesa o usavam, sendo que o primeiro com mais constância. O caderno de 

Matemática, pelas características apresentadas, acabou entrando na pesquisa como objeto de 

análise, como exemplo de possibilidade de trabalho/ atendimento à diversidade.  

A segunda parte da pesquisa foi dedicada às entrevistas, consideradas como fontes de 

informações pessoais e profissionais sobre os professores e também como caminhos para nos 

acercarmos de suas representações sobre o atendimento às diferenças e sobre os alunos com 

deficiência intelectual na sala de aula regular, entendendo que dessa forma também 
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conseguiríamos nos aproximar do nosso objeto: a construção e a disponibilização de um certo 

tipo de patrimônio pedagógico.  

Para tal empreitada, foram consideradas algumas orientações de Thompson (2002). 

Para esse autor, entrevistar impõe o desenvolvimento de habilidades e estratégias. Adverte, 

por exemplo, da importância de se aproximar do entrevistado por meio de explorações 

iniciais. Como as entrevistas desta pesquisa constituíram a segunda parte da coleta de dados, 

essa estratégia foi possível: todos os entrevistados já conheciam a pesquisadora dos momentos 

de observação e, inclusive, já haviam conversado sobre temas relacionados à pesquisa, mas de 

maneira informal. Além disso, a escolha dos espaços onde se efetivaram as entrevistas – quase 

sempre na sala de aula do próprio professor e sem outras pessoas para garantir sua privacidade 

e conforto - também respeitou a orientação desse teórico da História Oral. 

Quatro professores foram entrevistados a partir de um roteiro que dividia as questões 

em três partes: a identificação do professor/sua formação acadêmica e profissional; 

representações sobre o trabalho desenvolvido no Ensino Fundamental e sobre o trabalho com 

as diferenças; e o aluno com deficiência intelectual no Ciclo II do Ensino Fundamental.  

Ao longo do processo de observação e do período de entrevistas, percebemos a 

necessidade de entrevistar também o coordenador pedagógico já que ele estava muito presente 

no cotidiano da escola e também fora muito citado pelos professores. Tal decisão implicou um 

olhar mais atento sobre a dinâmica escolar nos seus aspectos organizacionais. Qual seria, 

afinal, a função do coordenador pedagógico? Fusari (2000) aponta para a importante  relação 

entre  coordenação pedagógica e formação contínua de educadores. No capítulo sobre a 

constituição do patrimônio pedagógico e as questões institucionais, será aprofundada essa 

questão. 

Entendemos que o discurso produzido nas entrevistas corria o risco do que Lahire 

(2004) chamou de “efeitos de legitimidade”, ou seja, que inúmeros fatores relacionados à  

situação particular, ao contexto específico, que marca o encontro entre entrevistado e 

entrevistador, podem deslegitimar informações. Daí a importância de relacionar os dados de 

cada discurso com os demais e com os outros tipos de dados: os da observação e o do objeto 

coletado (o caderno pedagógico referido anteriormente). Além disso, acreditamos que a 

entrevista, entendida como um discurso não transparente, seja um material rico de indícios 

sobre os quais o pesquisador deva se debruçar tal qual um detetive, como afirma Lahire: 

[...] o método de trabalho do sociólogo comporta, no entanto, certa analogia 

com o do detetive que busca indícios, “detalhes reveladores”, confronta-os, 

testa a pertinência de uns em relação aos outros, para conseguir reconstruir 

uma realidade social.  Portanto, é enfrentando a questão da entrevista como 
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discurso não-transparente que podemos ter uma oportunidade de reconstruir 

as práticas efetivas. (LAHIRE, 2004, p.77) 

 

 As entrevistas foram transcritas em tabelas
10

 organizadas pelos temas presentes no 

roteiro, servindo para posterior análise. A análise dos dados coletados nas duas etapas da 

pesquisa – a observação e as entrevistas – objetivada a partir do referencial teórico proposto 

nos levou a três vertentes relacionadas ao conceito de patrimônio pedagógico proposto. A 

primeira se refere à trajetória pessoal: como a história de vida de cada professor sujeito da 

pesquisa incide sobre seu patrimônio pedagógico? O que seria possível construir em uma 

determinada cultura escolar? A segunda vertente de análise levou em conta o conjunto de  

saberes docentes que constituíram o patrimônio pedagógico e  as representações dos 

professores a respeito do trabalho com as diferenças.  A terceira vertente pretendeu abordar a 

dimensão institucional: de que forma os aspectos ligados às estruturas da instituição 

determinam a composição do patrimônio pedagógico de cada professor e sua possível 

circulação no interior da escola?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10   Ver APÊNDICE B – Transcrição das respostas do  2º e do 3º grupo de perguntas da entrevista 



57 
 

3. O patrimônio pedagógico e a trajetória pessoal 
 

 

 Quem são os sujeitos, cujos patrimônios pedagógicos, analisamos nesta pesquisa? 

Quais trajetórias profissionais percorreram ao longo da docência ou de outros fazeres 

pedagógicos ou não? Neste capítulo, será feita a análise dos dados referentes a essas 

trajetórias: de que forma elas compõem o patrimônio pedagógico de cada profissional e como 

os prepara ou não para o atendimento das diferenças na sala de aula. Entendemos que a 

trajetória compõe o saber experiencial do docente, sobre o qual discorreremos no próximo 

capítulo com maior profundidade. No processo da análise dos dados, nos pareceu importante 

destacar inicialmente, a título de apresentação dos sujeitos da pesquisa, as características da 

trajetória de cada um deles. E também como esses dados se relacionam com a construção do 

patrimônio pedagógico. Levamos em conta a teorização de Tardif (2011), segundo a qual  “Os 

saberes experienciais  têm origem, portanto, na prática cotidiana dos professores  em 

confronto com as  condições da profissão.” (p.52). 

Para proceder à análise dessas trajetórias, serão utilizados o conceito de cultura 

escolar enunciado por Julia (2001) e as ampliações conceituais propostas por Frago (1996, 

1998), considerando que, para ambos os autores, a cultura escolar é entendida como conjunto 

de normas e práticas e que os dois valorizam a ação pedagógica e a veem como caminho 

transformador.  Retomando os conceitos já apresentados na introdução da pesquisa, notamos 

que a cultura escolar, de acordo com estes autores, implica ideias e comportamentos 

vinculados a determinados contextos históricos que afetariam as ações escolares, ou seja,  não 

se desvinculariam do momento social em que estão inscritas. 

Como já foi apontado, dois aspectos nos interessam mais nessa teoria: a valorização 

das práticas que marcam o cotidiano de professores, alunos e demais educadores e a 

importância conferida ao elo entre escola e sociedade. Nosso intuito, neste capítulo, foi 

observar como o patrimônio pedagógico de cada docente marcaria a cultura construída 

naquela unidade escolar, institucionalizada por certas práticas e normas especificas,  e como 

seria marcado por uma cultura institucional mais ampla.   

O grupo pesquisado foi composto por cinco profissionais de uma escola municipal de 

Ensino Fundamental de um bairro periférico da cidade de São Paulo. A unidade de ensino foi 

criada no início da década de 1970 e atende atualmente cerca de 570 alunos, de acordo com o 

portal da Secretaria Municipal da Educação de São Paulo (SÃO PAULO/MUNICÍPIO, 2014). 

Dos cinco profissionais, quatro são professores e um, coordenador pedagógico. Cada um 

desses sujeitos será identificado pela disciplina que leciona ou pela função que exerce, no 
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caso do coordenador. Sendo assim, o grupo estudado foi composto pelos professores das 

seguintes disciplinas: Geografia, História, Artes e Língua Portuguesa. 

 O primeiro grupo de perguntas feitas na entrevista se dirigiu à trajetória pessoal de 

cada profissional, considerando: idade, formação acadêmica, vida profissional, tempo de 

trabalho como professor, tempo de trabalho na instituição pesquisada e faixa etária dos alunos 

com quem já trabalharam. Esses dados foram organizados na tabela a seguir: 

 

   Tabela 2 - Dados referentes à trajetória profissional de cada sujeito da pesquisa   

 Professor  

de  

Geografia 

Professor  de 

Historia 

Professor 

de Artes 

Professor de 

Língua 

Portuguesa 

Coordenador 

Pedagógico 

Idade 29 anos 29 anos 46 anos 34 anos 52 anos 

Formação 

acadêmica 

Magistério 

Pedagogia  

Geografia 

Cursos de 

extensão em 

Ciências 

Sociais e 

Filosofia  

 

História  

Pedagogia 

(curso 

complementar 

ainda não 

terminado) 

Belas Artes e 

cursos 

oferecidos 

pela 

Prefeitura 

Letras 

(bacharelado e 

licenciatura  

em Língua 

Portuguesa)  

Pedagogia 

(curso online 

ainda não 

terminado) 

Direito (sem concluir) 

Filosofia 

Pedagogia 

Cursos  de formação da 

Prefeitura 

Vida 

profissional 

(exercício 

de outras 

profissões) 

Sempre foi 

professor. 

Antes fazia 

oficinas de 

jogos 

educativos 

para escolas 

e professores 

Agente  de 

organização 

escolar do 

Estado (inspetor 

e secretaria) 

Garçom 

Organizador de 

eventos 

Professor da 

rede municipal 

e da estadual 

 

 

Professora 

orientadora de 

Informática 

(Projeto de 

Informática 

Educativa) 

Atividades 

relacionadas 

ao comércio 

Professora de 

artes (rede 

pública e 

particular) 

  

   

Secretária 

(durante a 

graduação)  

Professora 

desde que se 

formou  

Bancário (durante 9 

anos) 

Pesquisador (“bico”) 

Professor de filosofia no 

Estado (durante  7 anos) 

Professor de História em 

um Centro Integrado de 

Educação de Jovens e 

adultos (CIEJA) - 

durante 10 anos 

Coordenador pedagógico 

- últimos  4 anos. 

Tempo de 

trabalho 

como 

professor 

11 anos 3 anos 21 anos 11 anos 4 anos como CP 

Tempo de 

trabalho na 

instituição 

pesquisada  

3 anos e 

alguns meses 

3 anos 20 anos 5 anos 2 anos como CP nessa 

escola 

Faixa etária 

dos alunos 

Já trabalhou      

com o ciclo 1, 

com o ensino 

médio e agora 

está só no 

ciclo 2 (de 10 

a 15 anos) 

Ciclo II  Ciclo I e Ciclo 

II do Ensino 

fundamental 

Ciclo II do 

Ensino 

Fundamental  e 

EJA 

CP do ciclo II do Ensino 

Fundamental 
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Quanto à faixa etária, trata-se de um grupo heterogêneo. As idades variam de 29 a 52 

anos – dado, que se revelou importante, na análise das trajetórias. A professora mais velha, a 

de Artes, de 46 anos, conta com 21 anos como docente. Ao examinarmos sua trajetória e os 

elementos que compõem seu patrimônio pedagógico, inclusive os que foram observados na 

primeira etapa da pesquisa,  percebemos diferenças em relação aos mais jovens. Há 21 anos 

exerce a profissão de professora, tendo trabalhado também na rede particular de ensino. 

Tentou, sem entusiasmo, uma incursão no comércio e acabou desistindo. Dentro da própria 

instituição, por alguns anos, se dedicou ao Projeto de Informática Educativa, desenvolvido 

junto ao ciclo I – experiência que, certamente, ampliou seu patrimônio pedagógico, 

agregando-lhe uma vivência com alunos mais novos. 

A professora de Artes trabalha na escola há 20 anos e isso possibilitou que nos 

apresentasse esse espaço de ensino com um outro olhar e envolvimento. Ela incorporou ao seu 

patrimônio a experiência de ter participado da construção de parte significativa do projeto 

pedagógico da escola. De todos os entrevistados, essa professora mostrou maior compreensão 

e clareza dos mecanismos que caracterizam a cultura daquela escola. O fato de ser a única 

professora de sua disciplina na escola também favorece essa condição: ela recebe os alunos na 

5ª série e os acompanha até a 8ª.  

A unidade de ensino apresenta uma diferença do ponto de vista estrutural constatada 

logo no primeiro dia de observação (APÊNDICE A, p.116): as salas de aula são organizadas 

por áreas e não por séries, como comumente ocorre. Em geral, cada turma se concentra em 

uma sala especifica, recebendo os diferentes professores em suas aulas. Na escola pesquisada, 

são os alunos que se movimentam pelos corredores e escadas depois que os sinais dos 

intervalos tocam. Tal aspecto é resultado de uma conquista de um grupo de educadores da 

escola investigada, dentre eles, a professora de Artes. Certamente, sua área se beneficiou 

muito dessa característica, pois ela ministra suas aulas numa sala com pias e torneiras e 

estantes para os alunos guardarem pastas com trabalhos e cadernos de desenho. Há também 

um espaço para o armazenamento das tintas e materiais específicos da área. Essa sala era o 

antigo laboratório da escola que, por não ser utilizado pela área de Ciências, acabou sendo 

incorporado ao projeto de Artes. A professora ainda vê o espaço físico como um desafio, mas 

reconhece que o sistema de salas ambientes aprimorou o trabalho realizado em suas aulas: 

 

Ainda eu vejo  na questão de espaço físico, que ainda a gente tem problema 

de espaço físico. Embora esta escola tenha um diferencial, que a gente 

conseguiu fazer sala ambiente, conseguiu montar...[Ah, então é uma coisa 

especifica desta escola?] Desta escola. A gente conseguiu montar sala 
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ambiente, então eu tenho uma pia com torneira...[Isso foi uma coisa que 

você quis e ajudou a implementar? ]Na verdade aqui era laboratório de 

ciências e eu, como estou há muito tempo na escola,  como o laboratório de 

ciência parou de funcionar, eu comecei a questionar  por que esta sala ficava 

vazia e vazia e comecei a ocupar o espaço. Devagarzinho, com jeitinho eu 

fui ocupando o espaço. [ Senão você tinha que ir até a sala do aluno, sem 

material?] Ah, eu não fazia tudo isso. E o trabalho rendia muito menos; 

agora rende muito mais.(Professora de Artes, APÊNDICE B, p. 132). 
 

A professora de Artes viveu essa história de forma atuante, inclusive durante o 

processo de implementação de uma política mais diretiva por parte da prefeitura de São Paulo, 

a partir da regulamentação das diretrizes para a Política de Atendimento a Crianças, 

Adolescentes, Jovens e Adultos com Necessidades Educacionais Especiais em 2004. Foi a 

única professora que pôde resgatar o trabalho inicial que foi realizado com as primeiras 

crianças com deficiência intelectual que chegaram àquela escola alguns anos atrás. O 

sentimento relatado foi inicialmente de apreensão e depois de enfrentamento de um desafio 

contra o qual não se poderia lutar.     

 

[...] eles chegaram primeiro no ciclo 1. Então o ciclo1, o fundamental 1,  

começou a se preparar primeiro. E nós fomos vendo aquilo meio apavorados. 

E quando eles chegaram, aí a gente teve que realmente encarar que... eles 

têm que “tá” aqui com a gente. E aí? O que fazer?  Então começamos com 

um trabalho bem legal que foi visitar as casas desses alunos, de todos... 

fizemos um levantamento de todos os alunos que precisavam. [Isso a três 

anos atrás?] A mais ou menos 4 anos. Fizemos visitas a todos esses alunos. 

Fomos na casa deles. Nós fomos em duplas. E fizemos perguntas; várias  

perguntas a gente fez, previamente, assim... o que era necessário...  pergunta  

pra gente ver de perto como esse aluno era tratado em casa pra depois a 

gente poder ajudá-lo aqui em sala de aula. (Professora de Artes, APÊNDICE 

B, p 136) 
 

Preparar a escola para receber os alunos com deficiência, conhecer esses alunos, 

entendendo suas necessidades, é um passo importante no processo de construção de uma 

escola inclusiva (PACHECO; EGGERTSDÓTTIR; MARINÓSSON, 2007). Tal vivência - as 

visitas aos alunos e toda a reflexão que ocorreu depois nos momentos de reunião da equipe – 

compõe o patrimônio pedagógico da professora de forma a prepará-la para o encontro com 

esses alunos e com os outros tantos que vieram depois. Alguns caminhos foram sendo 

traçados a partir dessa experiência, como por exemplo, a percepção das dificuldades inerentes 

a esse atendimento: a quantidade de alunos, o trabalho com o grupo no sentido de também 

prepará-los para acolherem os colegas com deficiência:  
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[...]aqui em sala de aula é muito difícil a gente conseguir um atendimento 

totalmente especial, mesmo porque a quantidade de alunos... Isso...ao longo 

do ...Eu vi que a  prefeitura foi enxergando que precisava...A partir do 

momento que tem esses alunos em sala de aula, por lei agora a gente pode 

ter um número reduzido de alunos na sala quando tem esse aluno, quando 

tem o caso. [E vocês usam esse beneficio?] A gente usa, usa sim, porque é 

impossível você conseguir atender os outros e dar uma atenção especial, 

porque eles precisam de uma atenção especial. Não adianta. E também, ao 

mesmo tempo, fazer um trabalho com os alunos, porque se você não faz esse 

trabalho com os alunos... Mas  é legal porque como eles já estão vindo do 

fundamental I, o fundamental I já está fazendo esse trabalho de 

conscientização. Então quando eles estão chegando aqui no fundamental II 

eles já vêm  com essa consciência, eles acolhem.[Já conhecem, também 

porque são alunos que estão lá, né?] Exato.( (Professora de Artes, 

APÊNDICE B, p.136)  
 

 

 Certamente a cultura escolar daquela unidade de ensino foi afetada por essa prática 

vivida por alguns professores e pelas reflexões posteriores. A determinação legal de a escola 

regular receber alunos com deficiência - uma imposição legislativa, ou fruto da “cultura dos 

reformadores” como o quer Frago (1996, p.23) – provocou uma inquietação no ambiente 

escolar, ou seja, também afetou sua cultura. 

     O coordenador pedagógico é mais velho que os demais entrevistados. Tem 52 anos: 17 

como docente e quatro na coordenação pedagógica. Sua trajetória foi marcada por uma  

mudança profissional significativa.  Abandonando sua carreira de bancário (experiência de 

nove anos) resolveu estudar Filosofia e ingressou na Universidade de São Paulo, onde 

também, alguns anos depois, concluiu o curso de Pedagogia. Atuou como professor de 

Filosofia e de História. Apesar dessa experiência no campo pedagógico como professor em 

várias instituições de ensino, sua atuação como coordenador pedagógico é muito recente e 

mais ainda naquela escola
11

, na qual estava em seu segundo ano de trabalho. Sua formação 

acadêmica – Filosofia e Pedagogia – e toda sua vivência em diversas escolas públicas 

compõem seu patrimônio pedagógico, preparando-o para a tarefa de orientar o professor para 

uma eficiente ação junto à aprendizagem dos alunos. Como se aproximar do oficio docente, 

orientar uma ação, sem conhecê-la? Nesse sentido, esse coordenador pedagógico, por ter sido 

professor por muitos anos e conhecer bem esse fazer, talvez tenha construído um patrimônio 

pedagógico muito consistente. No entanto, de acordo com ele, por serem inúmeras as 

demandas da escola, seu ofício acabaria sendo prejudicado: 

   

                                                           
11

    Nos últimos contatos com o coordenador pedagógico da escola, ele me anunciou que estava se 

despedindo daquela unidade escolar, pois havia pedido remoção e o pedido fora concedido.   
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O CP, até hoje... eu estou no meu 4º ano, eu às vezes eu paro para pensar: “O 

que é eu ser um CP numa escola?” Você não consegue delimitar  o que eu 

tenho de fazer. Eu sei que eu tenho que fazer a parte de formação do 

professor, mas muitas coisas que eu faço, depois eu falo pra mim “Não é 

minha função”. [...] Você se envolve demais  e aí  quando você vê, você está 

fazendo tudo. (Coordenador Pedagógico, APÊNDICE B, p.130) 

 

Afinal, qual seria a função do coordenador pedagógico? Em pesquisa sobre essa ação 

pedagógica e sua relação com políticas públicas favorecedoras de melhorias no ensino, em 

alguns estados brasileiros, entre eles o de São Paulo, Placco, Souza e Almeida (2012) definem 

as atribuições desse profissional como um conjunto amplo:  

 

As atribuições desses profissionais, definidas pelas legislações estaduais e/ou 

municipais, são muitas, envolvendo desde a liderança do projeto politico 

pedagógico até funções administrativas de assessoramento da direção, mas, 

sobretudo, atividades relativas ao funcionamento pedagógico da escola e de 

apoio aos professores, tais como: avaliação dos resultados dos alunos, 

diagnóstico da situação de ensino e aprendizagem, supervisão e organização 

das ações pedagógicas cotidianas (frequência de alunos e professores), 

andamento do planejamento de aulas (conteúdos ensinados), planejamento 

das avaliações, organização de conselhos de classe, organização das 

avaliações externas, material necessário para as aulas e reuniões 

pedagógicas, atendimento de pais, etc., além da formação continuada dos 

professores. (PLACCO; SOUZA; ALMEIDA, 2012, p.761) 

 
 

 As mesmas autoras, na análise dos dados indicam que haveria uma expectativa maior, 

do ponto de vista das políticas públicas, de que o coordenador se dedicasse mais à formação 

continuada dos professores. Como veremos no capítulo sobre a dimensão institucional, há 

uma série de questões, internas e externas à escola pesquisada, que limitariam essa 

expectativa. 

 Se, por um lado, o patrimônio pedagógico do coordenador sujeito desta pesquisa tem a 

seu favor elementos tão significativos – formação humanística, opção pela carreira docente,  

vivência como professor de escola pública, tempo de trabalho -, por outro, traz o ônus de ser 

muito  novo naquela unidade de ensino. O pouco tempo de serviço na função e na instituição 

revela uma inexperiência e um desenraizamento, que comprometem, de certa forma, sua 

ascendência sobre a equipe de professores, como será visto posteriormente. Desconhecendo a 

cultura escolar daquela unidade, até por não ter trabalhado nela como professor, o 

coordenador pedagógico talvez precisasse de mais tempo para que o seu patrimônio 

pedagógico pudesse ser incorporado a ela e, até mesmo, ser transformado por ela. No entanto, 

a remoção fora solicitada e concedida em 2013.  
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 Fullan e Hargreaves (2000) se debruçaram sobre o estudo das relações entre os 

profissionais da área pedagógica no interior da escola. Falam do impacto que representa o 

trabalho cooperativo entre professores e coordenadores para a qualidade do ensino. Para isso, 

seria necessário investir na formação de indivíduos e na dos grupos: 

 

Nossas escolas precisam do crescimento e da aprendizagem que têm origem 

na diversidade individual e na criatividade que brota nos limites de nossa 

escola e fora dela. Precisamos vivenciar e descobrir maneiras melhores de 

trabalho cooperativo que mobilizem o poder do grupo, ao mesmo tempo em 

que fortaleçam o desenvolvimento individual. Devemos utilizar a união para 

dar origem à força  e à criatividade e não para diminuir as 

pessoas.(FULLAN; HARGREAVES, 2000, p.25)
12

 

 

 Os demais professores entrevistados são mais jovens do que o coordenador 

pedagógico – de 29 a 34 anos –,  contando com menor tempo de trabalho docente: de 3 a 11 

anos. O tempo de serviço desses profissionais naquela instituição escolar também é reduzido, 

variando de 3 a 5 anos.  Mas se a questão do tempo poderia, de alguma forma, desabonar o 

patrimônio pedagógico de cada um desses jovens professores – o que não necessariamente 

ocorre – o mesmo fato, por outro lado, traz um diferencial à equipe de professores da escola: a 

convivência de várias gerações, a possibilidade de compartilhar diferentes tipos de 

patrimônios pedagógicos.  

 Os três professores mais jovens, todos concursados pela Prefeitura de São Paulo,  

possuem formação acadêmica consistente. O professor de Geografia, além dessa disciplina e 

de variados cursos de extensão, cursou, durante o Ensino Médio, o Magistério e, 

posteriormente, o curso de Pedagogia. Sua opção profissional sempre foi a docência e para 

diversas faixas etárias. Trabalhou tanto com o Ciclo I, quanto com o II e o Ensino Médio num  

total de 11 anos. Certamente essa formação mais alinhada ao fazer pedagógico e o  trânsito 

pelos vários níveis de ensino nutriram seu patrimônio pedagógico, sobretudo em relação ao 

trabalho com as diferenças. Na observação feita em suas aulas, várias marcas desse aspecto se 

evidenciaram. O professor sabia que J. tinha deficiência intelectual e propôs um exercício 

diferente para ele, exercício retirado de um livro de Geografia usado no Ciclo I. Ao mesmo 

tempo, elabora, quando possível, atividades para o grupo que podem ser realizadas também 

por J. Parece atento às necessidades dos alunos. É afetivo e, ao mesmo tempo, muito exigente. 

No entanto, quando fala de sua prática, demonstra insatisfação e descrença em relação ao 

sistema que coloca o aluno com deficiência dentro da sala de aula regular. Não reconhece em 

seu fazer pedagógico um ponto de partida para a melhoria desse trabalho, não percebe que já 

                                                           
12   Este tema será desenvolvido no capítulo O patrimônio pedagógico e a dimensão institucional. 
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dispõe de recursos  importantes para ensinar algo para qualquer aluno. Acredita que seja 

necessário um outro professor: 

 

Nós temos esses alunos dentro das salas de aula e dentro de uma sala de aula 

cheia com outros alunos que também tem outros problemas, que não são 

necessidades especiais; que precisam, na verdade, de um atendimento um 

pouco mais  especifico , só que talvez a gente consiga dar mais conta ... há 

alguns com déficit de atenção e você precisa ficar em cima, outros com 

dificuldade verbal e assim por diante que a gente consegue, às vezes, sanar 

de uma forma mais fácil. O problema é que a gente tem muito aluno, muita 

coisa e não tem, por exemplo,  um profissional que acompanhe esses alunos 

em termos de ajuda.(Professor de Geografia, APÊNDICE B, p.133) 

 
 

 A trajetória profissional e acadêmica do professor de Geografia incide sobre seu 

patrimônio pedagógico que está em contínua formação e transformação. A representação que 

tem da própria ação pedagógica ressalta as limitações do ofício docente; não indica, embora 

os dados de observação mostrem outro lado dessa prática, as possibilidades desse trabalho.  

 Será que isso tem a ver com o fato de o professor esperar mais da própria ação?    No 

entanto, se reconhece que, com os outros, que também precisam de uma atenção especial, os 

resultados são limitados, por que tanta expectativa para com os alunos com necessidades 

especiais? Talvez esse dado esteja muito incrustrado na cultura escolar: a expectativa de que o 

professor precise de muitos recursos para lidar com as diferenças entre os alunos. 

 O professor de História, dos entrevistados, é o que tem menos tempo de docência: três 

anos. Leciona também na rede estadual de São Paulo, mas é concursado apenas no município.  

Formou-se numa universidade pública e já passou por alguns empregos esporádicos – inspetor 

escolar, garçom, organizador de eventos -  antes de optar pela docência com exclusividade. 

Trabalhava como professor-módulo
13

,até o início de 2013 na escola pesquisada. Tive a 

oportunidade de observar sua aula como módulo e o primeiro dia como titular da 5ª série F. 

Logo notei que se tratava de um professor diferenciado em relação aos demais professores-

módulo, conforme registro do quadro de observações: 

   

Percebi neste professor módulo uma dinâmica de trabalho diferente dos 

demais: ele fizera um projeto para cada série (o da 5ª era uma pesquisa sobre 

temas escolhidos por eles). A sequência do projeto ocorria nas aulas em que 

ele entrava para substituir. Por isso, sua inserção nos grupos era marcada de 

forma diferenciada.(APÊNDICE A, 27/03, p. 118) 
 

                                                           
13     Professor-módulo é um professor que está disponível na escola e deve entrar em qualquer sala em que 

falte o titular. Em geral são professores concursados que ainda não conseguiram aulas como titulares naquela 

unidade de ensino.   
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 Embora o professor tenha pouco tempo de trabalho como docente e também pouco 

tempo naquela instituição,  sua ação pedagógica é criativa e intensa, revelando um patrimônio 

pedagógico em profusão.  A prática como professor-módulo no ciclo II – mais de dois anos – 

pode ter sido valiosa no sentido de determinar caminhos.  

Quando um professor-módulo entrava na sala de aula da 5ª série F – isso foi observado 

em vários momentos na primeira etapa da pesquisa -, os alunos, em sua grande maioria,  

expressavam desagrado. Isso ficou evidente em uma aula de ciências: 

 

O professor módulo da área de ciências avisa que a professora titular não 

tem conseguido chegar na primeira aula. Propôs aos alunos copiarem trechos 

do livro didático fornecido pela escola e que fizessem os exercícios também 

no caderno. Pela primeira vez percebi um clima de animosidade em relação a 

J.: jogaram coisas nele, ele se enfezou e atacou um deles. O professor deu 

bronca nele sem perceber seus motivos. Chamaram-no de “boca-torta” 

referindo-se a um defeito em sua boca. O professor não ouviu. A professora 

titular chega no meio da aula e então ficam dois professores na sala. [...] A 

professora chega chamando os alunos pelo nome, conversando com eles, 

cobrando as tarefas. Nessa aula ficou muito evidente a diferença da postura 

dos alunos  em relação aos professores. Quando a professora titular chegou, 

eles ficaram mais sossegados: ela os conhecia pelos nomes, ela estava 

envolvida com as suas aprendizagens de uma forma diferente. (APÊNDICE 

A, 11/04, p.120) 

 

 Os alunos não ficam sem aula, pois a escola dispõe de um quadro volumoso de 

professores-módulo – alguns contratados e outros concursados - conforme dado fornecido por 

um desses professores no relato do dia cinco de junho. Esse pode ser considerado um aspecto 

positivo da estrutura daquela escola, pois de acordo com esse mesmo professor, esse fato não 

era “uma realidade de todas as escolas. Em outras, em que esse número é insuficiente, 

coordenadores e diretores entram nas salas para substituir professores.”( aula de Geografia 

com professor- módulo em 5/06, APÊNDICE A, p. 122) 

 Por outro lado, os alunos não reconhecem todos esses profissionais como seus 

verdadeiros professores. Afinal, tais docentes não sabem seus nomes, não os conhecem. 

Somente uma prática diferenciada poderia encontrar uma via mais produtiva de contato entre 

professor e alunado. Parece-me que o professor de História usou uma modalidade diferente 

quando estabeleceu um projeto para essas aulas dadas na ausência do titular e, ao estabelecer 

objetivos e estratégias, ocupou o lugar de professor do grupo. De certa forma, ele provocou 

uma ruptura naquela cultura escolar em que os professores-módulo suprem ausências, mas 

não conseguem legitimar suas práticas frente aos alunos. Essa inserção na 5ª série F, 

certamente, facilitou muito sua entrada como professor titular, no dia onze de abril. Isso nos 

faz pensar também que as condições de trabalho incidem sobre o patrimônio pedagógico de 
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cada professor. Ser titular ou substituto faz muita diferença no que se refere à potência da ação 

pedagógica.  

 Essa primeira aula revela uma mudança e ao mesmo tempo uma continuidade. O 

professor já era considerado professor do grupo – um aluno, inclusive pergunta sobre a tarefa 

que estavam fazendo quando ele era módulo - , mas ritualiza sua inserção como titular.  

Estabelece  combinados e regras, as quais são ouvidas com muita atenção pelos alunos: 

 

1.Organização do espaço: carteiras sempre alinhadas de forma que o aluno 

sempre olhe para o professor; cada um cuidando do seu lixo e jogando-o no 

cesto; 

2.Mapeamento da sala: talvez seja preciso; 

3.Objetos: não serão tolerados durante as aulas materiais de outras matérias, 

celulares, maquiagem, etc. Boné pode; 

4.Caderno: um caderno específico para História, conservando o material do 

professor anterior; 

5.Outros materiais: quer apenas lápis, caneta azul escuro ou preta. Respostas 

sempre a lápis; 

6.Participações no coletivo: quem quiser falar, levante a mão e espere. Não 

venham falar aqui na frente; 

7.Empréstimos: não podem pedir nada emprestado para o colega. Vão 

receber o material da prefeitura e devem trazê-lo na aula; 

8.Saída para banheiro: na 1ª e na 5ª  aula não pode ir. É uma regra da escola; 

9.Letra: precisa ser legível e as cópias bem feitas, sem erros. (APÊNDICE A 

Aula de História de 11/04,  p.119-120). 

 

O professor comunica aos alunos que, nas suas aulas,  as regras serão aquelas. Antes 

elas não estavam explícitas? O professor-módulo não tem legitimidade para estabelecer esse 

tipo de combinado?  A única regra mencionada como da escola é a oitava: o horário 

consentido de sair ao banheiro. O que teria levado o professor a estabelecer esse ritual? Talvez 

sua vivência como professor-módulo, as inquietações do papel do professor nessa atribuição, 

tenham provocado nele  reflexões sobre sua prática. O resultado incide diretamente em seu 

patrimônio pedagógico e, por consequência em seu fazer pedagógico e, mais ainda, na cultura 

escolar daquela escola.  Ao preparar a sala para recebê-lo como titular, instaura um marco. 

Interessante notar que as regras, aparentemente, não são inovadoras. São basicamente 

procedimentais e  - por que não? – necessárias para o início de uma 5ª série.    

A professora de Língua Portuguesa tem 34 anos e 11 como docente. Também cursou 

uma universidade pública e atualmente faz um curso de Pedagogia online. Há cinco anos 

trabalha nessa escola, onde é concursada. Sua trajetória profissional é marcada por duas 

profissões: o secretariado – exercido durante o período da graduação -  e a docência.  Na 

escola, ministra cinco aulas por semana para cada uma das três quintas séries  da escola assim 
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como para as três oitavas. Sua jornada de trabalho com os alunos é intensa e ainda permanece 

na escola em todos os períodos destinados a reuniões. 

De todos os entrevistados, foi a única que expressou certo descontentamento em 

relação à docência, uma decepção quanto às suas expectativas. Talvez esse dado seja fruto do 

cansaço provocado por sua intensa jornada de trabalho. Foi a única professora também que 

tocou nesse ponto da má remuneração e da necessidade de participar das reuniões para 

melhorar seus rendimentos:  

[...] a maioria faz [participa das reuniões]...por uma questão salarial também, 

porque são horas que você estuda e recebe por isso. A verdade é essa, é uma 

questão salarial. (Professora de Língua Portuguesa, APÊNDICE B, p.134) 

 

 Essa questão não pode ser negligenciada. Para Julia (2001, p.10), a cultura da 

sociedade influi diretamente na cultura escolar. As questões políticas e econômicas compõem 

o cenário onde a escola está inserida. Daí que os baixos salários na rede pública representam 

uma desconsideração do ofício docente por parte dos governantes. De acordo com os estudos 

sócio-históricos de Vicentini e Lugli (2009) sobre a profissionalização da docência no Brasil, 

a questão da remuneração dos professores, o reconhecimento da “importância da recompensa 

financeira da docência”, sobretudo a partir da década de 1960, –  sendo  o  ofício docente 

durante muito tempo entendido como o exercício de um dom ou de uma missão - está 

diretamente ligada ao reforço  da “imagem do professor como um profissional que precisa ser 

condignamente remunerado para exercer a sua função”(VICENTINI; LUGLI, 2009, p.222).  

De alguma forma, essa questão permeia a construção do patrimônio pedagógico. Além disso, 

a fala da professora nos encaminha para um questionamento inicial sobre o significado das 

reuniões pedagógicas, que se inserem nas jornadas de trabalho. Elas poderiam ser efetivos 

momentos de formação, isto é, poderiam alavancar a qualidade do ensino, se vividas como 

grupos de cooperação e não só como recompensa salarial.
14

 No entanto, apesar da falta de 

entusiasmo em relação a sua ação como professora, ela reconhece que sua profissão é 

marcada por aprendizados diários:   

Eu acredito que o meu trabalho foi uma questão de tentativa,  erro e 

consertar o erro. Então durante esses  11 anos eu aprendi muita coisa. A 

escola era um pouco pior do que eu imaginava,   mas a gente vai aprendendo 

a lidar com essa diversidade  e vai melhorando a cada ano . Acredito que é 

um trabalho que não tenha fim. Cada ano você melhora suas práticas, reflete, 

muda... (Professora de Língua Portuguesa, APÊNDICE B, P. 130) 
 

 Tal reflexão, por sua vez, para além do impacto da má remuneração, pode ser 

entendida como fruto de seu patrimônio pedagógico, construído diariamente na sala de aula, 

                                                           
14

   Essa questão será aprofundada no capítulo sobre a dimensão institucional. 
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junto aos alunos, que apresentam diferenças entre si e junto à equipe de trabalho da unidade 

escolar, como veremos posteriormente.  

 A construção de um patrimônio pedagógico está inserida em uma determinada cultura 

escolar; ao mesmo tempo, esta é afetada por ele. Neste capítulo, notamos o quanto as 

trajetórias dos professores e a do coordenador pedagógico marcam o patrimônio de cada um 

deles. Elementos dessas trajetórias se revelaram muito significativos na análise. O tempo de 

trabalho como docente  é um dado importante para conhecer cada um dos sujeitos e perceber 

o quanto isso se traduz em saber experiencial, em motivação ou maior segurança na 

realização da docência.  O tempo de trabalho na unidade de ensino investigada na pesquisa foi 

outro aspecto precioso, pois nos indicou que a participação no processo de construção do 

projeto pedagógico da escola foi essencial para a constituição de um patrimônio pedagógico 

tão enriquecido quanto o da professora de Artes. Por outro lado, em semelhante linha de 

análise, pudemos observar a falta desse tempo para o coordenador pedagógico. Nesse caso, as 

condições de trabalho -  nem sempre conseguir levar adiante a tarefa de formar os professores  

– também se mostraram relevantes na composição do patrimônio desse coordenador. Outra 

condição observada foi em relação à posição do professor em relação ao desempenho do seu 

trabalho: ser titular ou substituto, ser substituto desenvolvendo um projeto ou não. Essas 

foram algumas questões que nos ajudaram a conhecer o grupo de profissionais analisado e nos 

acercar de seus saberes. 

 É importante também investigar quais são os outros elementos que incidem sobre a 

construção do patrimônio pedagógico. Quais saberes entram em cena na ação docente e 

influem na composição desse patrimônio? No próximo capítulo, analisaremos essa relação.  
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4. O patrimônio pedagógico: saberes docentes e representações  
  

 

Neste capítulo, analisaremos os dados obtidos na pesquisa à luz da discussão teórica 

sobre os saberes dos professores, considerando que estes devem relacionar-se diretamente 

com a construção do patrimônio pedagógico de cada professor.  Além disso, analisaremos as 

representações que emergem dos discursos desses professores a respeito da possibilidade ou 

não de se realizar um trabalho com as diferenças na sala de aula. Focaremos este olhar 

levando em conta as contribuições teóricas de Lefebvre (1983) às teorias das representações, 

ou seja, a importância que atribui à participação dos sujeitos na formulação das 

representações e, até mesmo, a possibilidade de superação destas.    

Quando entra em  sala de aula, com quais saberes o professor  pode contar? Que tipo 

de relação estabelece com esse saber? Qual a importância do saber advindo da experiência  

especialmente quando o professor lida com necessidades especiais em classes comuns? Já 

iniciamos essa reflexão no capítulo anterior ao analisarmos as trajetórias profissionais de cada 

sujeito da pesquisa. Aqui iremos ampliar a análise desse tipo de saber, iluminando a prática 

com alunos com deficiência intelectual na sala de aula regular. Usaremos a reflexão a respeito 

dos saberes docentes elaborada por Tardif , Lessard e Lahaye (1991). 

Para esses autores, conforme já foi explorado na introdução, o saber docente 

concentraria em si a ideia de pluralidade, já que abarcaria vários tipos de saberes: da formação 

profissional, das disciplinas, dos currículos e da experiência (1991, p.218). Como essa ideia 

auxilia a percepção do patrimônio pedagógico dos professores envolvidos na pesquisa? Para 

orientar nosso olhar em busca de marcas referentes a esses saberes, elaboramos algumas 

tabelas. A primeira organiza uma síntese da tipologia dos saberes docentes proposta por Tardif 

(2011, p.36-39) 

 

Tabela 3 -  Tipologia dos saberes docentes  

 Saberes da 

formação 

profissional   

Saberes da disciplina  Saberes dos 

currículos 

Saberes da 

experiência  
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Definições  [...] conjunto de saberes 

transmitidos pelas 

instituições de 

formação de 

professores (escolas 

normais ou faculdades 

de ciências da 

educação). 

[...] correspondem aos 

diversos campos do 

conhecimento, aos saberes 

de que dispõe a nossa 

sociedade, tais como se 

encontram hoje integrados 

nas universidades, sob a 

forma de disciplinas, no 

interior de faculdades e de 

cursos distintos. 

 

[...] correspondem aos 

discursos, objetivos, 

conteúdos e métodos 

a partir dos quais a 

instituição escolar  

categoriza e apresenta 

os saberes sociais por 

ela definidos e 

selecionados como 

modelos da cultura 

erudita e de formação 

para a cultura erudita. 

Apresentam-se 

concretamente sob a 

forma de programas 

escolares [...]    

[...] os próprios 

professores, no 

exercício de suas 

funções e  na prática 

de sua profissão, 

desenvolvem saberes 

específicos, baseados 

em seu trabalho 

cotidiano e no 

conhecimento de seu 

meio.  

 

A sistematização desses saberes nos ajuda a olhar para a composição do patrimônio 

pedagógico de cada professor diferenciando as diversas fontes que os alimentam. Além dos 

saberes provenientes da trajetória de cada um, analisados no capítulo anterior, é importante 

investigarmos como os saberes pedagógicos adquiridos nas instituições de formação, ou os 

saberes específicos de cada disciplina, ou mesmo os referentes às demandas curriculares 

incidem sobre essa composição. Além disso, Tardif (2000,2011) aprofunda o conceito de 

saber experiencial, quando o relaciona aos conhecimentos sobre o meio em que se efetiva. 

Com sua investigação sobre os saberes docentes, este autor nos adverte sobre a complexidade 

que está presente no trabalho que é desenvolvido pelos professores. 

A partir dessa tipologia, os dados da pesquisa foram organizados nas demais tabelas, 

considerando as informações provenientes das entrevistas ou as obtidas na observação, tendo 

como foco o trabalho com alunos com deficiência intelectual na sala de aula. Um novo item 

foi acrescentado tanto aos saberes da formação profissional quanto ao saber da experiência: 

“conhecimentos sobre deficiência intelectual”, já que todos os professores trabalham 

diretamente com alunos com essa deficiência na sala regular, e mais especificamente na sala 

de J., que foi o aluno de cujos professores entrevistamos e de cuja classe observamos. Quanto 

a esse item, no processo de análise, nos indagamos se justamente não estaríamos lidando com 

representações acerca da presença de alunos com deficiência intelectual nas salas de aula 

regulares e, por isso tratamos dele em uma tabela à parte.  

O primeiro saber considerado foi o referente à formação profissional. Na segunda 

parte da entrevista, uma das perguntas nos orientou para a percepção desse saber: “Qual é o 

papel da escola no ciclo II do Ensino Fundamental?”. As respostas indicam algum 

conhecimento do campo pedagógico proveniente da formação acadêmica de cada professor e 

do coordenador pedagógico. 
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Tabela 4 -  Dados das entrevistas referentes ao saberes da formação profissional  

 

         Saberes da formação profissional / Ciências da educação 

    O papel da escola no ciclo II Respostas citadas pelos professores e pelo coordenador 

pedagógico  

aculturar e ensinar a linguagem 

acadêmica  
 Professor de Geografia 

desenvolver uma visão crítica da 

sociedade e dos  mecanismos  da 

própria escola 

Professor de História 

fazer com que o aluno tenha o 

conhecimento da variedade de textos, 

que tenha prazer em ler, que consiga 

escrever satisfatoriamente...” 

Professora de L. Portuguesa 

A escola precisa mudar seu foco, pois 

os alunos não veem muito sentido   

 Professora de Artes  

garantir o que o aluno já fez nos 

primeiros anos e fazer com que o aluno 

avance dentro dos nove anos do ciclo  

“Coordenador Pedagógico 

 

Os dados da tabela evidenciam diferenças entre os saberes dos professores e diferenças 

entre esses saberes e o do coordenador pedagógico. O professor de Geografia possui maior 

vocabulário ligado às ciências da Educação: fala em “aculturação”, fala de “competências e 

habilidades”, de função conteudista e transmissão de uma linguagem acadêmica. Interessante 

observarmos esse conceito de “aculturar”. Para o professor, o aluno entraria no ciclo I com 

uma cultura diversificada, diferente da escola, por ser distante da cultura escrita e por 

representar segmentos desfavorecidos socialmente: 

 

[...] A gente pega um aluno que vem, ele não vem sem cultura, ele vem com 

uma cultura diversificada, de uma cultura oral no ciclo I, de uma cultura 

familiar em um contexto diversificado  em relação de construção cultural e  

cada um vem de um nicho diferente nessa relação de construção cultural e de 

produção e isso no ciclo I e o papel do ciclo I nesse primeiro momento  é o 

inicial, mas  é um dos  mais fortes porque ele é o mais estigmatizante 

principalmente no ensino público convencional porque o estigma é muito 

forte. A faixa social que o ensino público atinge, principalmente em escolas 

como essas, é a faixa mais baixa, é a classe que eles chamam de classe C ou 

menos C às vezes em muitos casos e a primeira relação dentro de uma sala 

de aula daquele aluno de uma cultura oral e às vezes de uma condição social 

de vida um pouco desfavorecida é a de estigma, principalmente o estigma 

com o próprio professor, que já possui uma linguagem diferente e que traz 

pra ele um novo modelo, uma nova forma que a qual ele deve se colocar, ele 

deve fazer[...] (Professor de Geografia, APÊNDICE B, p. 127) 
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O professor fala de uma situação estigmatizante nessa empreitada de apresentar, ou 

mesmo impor uma cultura escolar. Como vimos, a forma escolar, como um modo de 

socialização escolar tem se mostrado hegemônica. No relato, o professor percebe que ocorre a 

imposição de uma cultura sobre outra – a do aluno -, mas consegue também pontuar o 

resultado, quando identifica sinais de estigma nessa relação. A trajetória do professor de 

Geografia,  como já foi analisada no capítulo anterior, favorece a presença desse saber. Ter 

feito curso Normal e de Pedagogia certamente enriquece esse tipo de disposição, que se 

mostra mais reflexiva em relação à realidade. Tanto o professor de História como a de Língua 

Portuguesa se referem a objetivos de suas áreas, ou seja, acessam o saber das disciplinas para 

falar de objetivos gerais do ciclo II. A professora de Artes responde de forma vaga, levando a 

questão para um quadro social mais amplo no qual a escola estaria “perdida”, isto é, não 

recorre, aparentemente,  a saberes acadêmicos. O coordenador pedagógico, por sua vez, pela 

própria trajetória e função, é o que mais demonstra possuir esse saber: além de falar do papel 

do ciclo II – possibilitar o avanço do aluno -, coloca uma posição que é a de não reforçar a 

ruptura que, em geral, se apresenta dividindo os dois ciclos do ensino fundamental. 

Vale lembrar que, de acordo com a sessão III do Capítulo II da LDBEN, o Ensino 

Fundamental,  que não deve se segmentar em ciclos obrigatoriamente, teria objetivos amplos 

em relação à formação educacional dos alunos: 

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, 

gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por 

objetivo a formação básica do cidadão, mediante: (Redação dada pela Lei 

nº 11.274, de 2006) 

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 

básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, 

da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em 

vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e 

valores; 

IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 

solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida 

social. 

§ 1º É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino 

fundamental em ciclos.[...](BRASIL, 1996)  

 

Outra questão que revela saberes advindos ou não da formação profissional é a 

referente ao entendimento sobre o significado de deficiência intelectual e a identificação de 

um aluno com essa deficiência. Na próxima tabela, percebemos que esse saber que poderia 

advir da formação acadêmica – tanto a inicial como a continuada – por vezes se mistura às 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11274.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11274.htm#art3
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marcas de uma cultura escolar que se revela ainda ligada ao “modelo médico de 

deficiência”
15

. Estaríamos, nesse sentido, diante de representações sociais a respeito das 

deficiências. Moscovici
16

, que desenvolveu a teoria sobre o poder das representações 

fabricadas no interior das relações sociais, nos adverte para a forma como são construídas 

representações relativas ao que não nos é familiar, o que se pode depreender de situações em 

que entram em cena pessoas com deficiência: “ O medo do que é estranho(ou dos estranhos) é 

profundamente arraigado[...]. E quando a alteridade é jogada sobre nós na forma de algo que 

‘não é exatamente’ como deveria ser, nós instintivamente a rejeitamos, porque ela ameaça a 

ordem estabelecida.”(2012, p.56) 

 

Tabela 5 - Dados das entrevistas referentes ao saberes da formação profissional/representações 

sobre aluno com deficiência intelectual 

  

Saberes da formação profissional   

Características/elementos 

relacionados à deficiência 

intelectual 

Citados pelos professores e pelo Coordenador pedagógico 

 

 

 

 
Dificuldade para detectar a deficiência 

intelectual 

       Professor de Geografia 

       Professor de História 

       Professora de Língua Portuguesa 

 

Necessidade do laudo médico para ter um 

diagnóstico efetivo 

 

        Professor de Geografia 

      Professora de Língua Portuguesa  

       Professora de Artes  

Percepção da heterogeneidade entre os 

alunos com dificuldades pedagógicas 

        Professor de geografia 

       Professor de História  

       Professora de Língua Portuguesa 
 Deficiência relacionada a alunos que 

precisariam de um trabalho diferenciado 

quanto à cognição 

       Coordenador pedagógico  

Limitação na aprendizagem        Coordenador pedagógico  

 

O professor de Geografia não se sente habilitado a “detectar” um aluno com 

deficiência intelectual, o que ocorreria apenas em casos mais explícitos como os de alunos 

                                                           
15  Sassaki (1997), discorrendo sobre o conceito de inclusão, percorre os caminhos históricos referentes a 

essa proposta, propondo dois modelos de explicação da deficiência: o médico e o social.  De acordo com o 

primeiro, a pessoa com deficiência é vista como alguém que precisa de tratamento para se adaptar à sociedade, 

precisa se reabilitar e só assim pode pertencer à sociedade: “O modelo médico da deficiência tem sido 

responsável, em parte, pela resistência da sociedade em aceitar a necessidade de mudar suas estruturas e atitudes 

para incluir em seu seio as pessoas portadoras de deficiência  e/ou de outras condições  atípicas para que estas 

possam, aí sim, buscar o seu desenvolvimento pessoal, social, educacional e profissional.”(p.29) 
16  Na introdução, apresentamos a definição de “representação social” proposta por Moscovici.  
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com síndrome de Down.  Somente o laudo médico, de acordo com três  professores,  poderia 

trazer essa informação – o que nos mostra que ainda a deficiência é vista, mesmo no espaço 

escolar, como um problema atrelado à área médica. E parece que há um elemento novo em 

relação à profusão de laudos. Por que ele é tão citado pelos professores? Parece que, na cena 

pedagógica concreta, no momento da ação entre professores e alunos, a prática 

“classificatória” de alunos – quem são os “normais”/ quem são os “anormais” -  não é tão 

simples como se pode imaginar. Vários professores salientaram a enorme heterogeneidade em 

relação às aprendizagens de alunos com mais dificuldades pedagógicas. A professora de 

Língua Portuguesa chega mesmo a desconfiar se dificuldade e deficiência não se 

confundiriam: “ [...] você não consegue detectar exatamente qual é essa deficiência ou qual é 

essa dificuldade ou se o aluno tem uma deficiência  ou só uma dificuldade por outros 

motivos”.  Se por um lado, os laudos podem atestar a “anormalidade” de algum aluno e com 

isso implicar um direcionamento pedagógico mais diferenciado por parte dos professores, por 

outro  têm também a função de garantir certos atendimentos e serviços do poder público. De 

acordo com a PAAI da escola, conforme descrito no Apêndice A, o aluno J., por ter 

apresentado laudo médico com indicações de retardo mental, pôde passar a frequentar o 

atendimento educacional especializado na SAAI, durante o contraturno, usando o transporte 

da prefeitura. Portanto, a utilização de laudos médicos também tem servido como instrumento 

para a garantia de direitos oferecidos pelo poder público.  

Apesar de levar em conta a informação atestada pelos laudos, o professor  de 

Geografia percebe que muitas vezes alguns dos problemas identificados como deficiência são 

resultantes do próprio sistema educacional que tem falhado no  atendimento pedagógico dos 

alunos: 

O indivíduo chega com determinados problemas. Com esses determinados 

problemas, ele acaba, no meio dessa multidão aqui dentro da sala de aula, se 

distanciando [...] e o sistema político sobre educação, hoje em dia, vai 

negando a esse indivíduo com esses problemas, que às vezes podem ser 

sanados na própria sala de aula, [...] vai negando a ele o direito de aprender 

de fato. (Professor de Geografia, APÊNDICE B, p.137). 

 
 

  Embora todos os sujeitos da pesquisa tenham demonstrado possuir algum saber sobre 

a deficiência intelectual, os dados da tabela revelaram que  não dispunham de saberes 

específicos  da formação profissional e sim saberes da experiência, saberes baseados no 

trabalho cotidiano com alguma influência das representações a respeito do “modelo médico” 

das deficiências, como foi salientado anteriormente. No entanto, o conceito de deficiência tem 

se modificado ao longo da história e das diferentes culturas, refletindo seus valores e 
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conhecimentos científicos (MAZZOTA,2005). Não podemos esquecer que a história da 

deficiência, intelectual ou não, sempre foi marcada por polêmicas, avanços e retrocessos.  São 

muitas ideias e ideais convivendo com permanências. De acordo com Saad(2003): “O modelo 

médico  da deficiência influenciou a sociedade de tal forma que, ainda hoje, é muito comum 

encontrarmos quem considere a pessoa deficiente como doente”(2003, p.58). E esse tipo de 

representação poderia gerar histórias de exclusão. 

Os conceitos de deficiência intelectual revelam concepções em suas entrelinhas. Seria 

essa deficiência uma condição ou estado, uma limitação ou incapacidade?  É importante 

refletir sobre a conceituação principalmente porque dela derivam  intervenções diferentes. 

Podemos buscar referências nos conceitos que circulam entre os teóricos da deficiência 

intelectual. Um deles é o da Associação Americana de Deficiências Intelectual e de 

Desenvolvimento (AAIDD)
17

: 

O retardo mental é uma incapacidade caracterizada por importantes 

limitações tanto no funcionamento intelectual quanto no comportamento 

adaptativo; está expresso nas habilidades adaptativas conceituais, sociais, e 

práticas. Essa incapacidade tem início antes dos 18 anos. (AAMR,2006) 
 

De acordo com a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, um importante 

documento normativo, que, conforme dados apresentados na introdução deste relatório,  foi 

incorporado à legislação brasileira em 2007: 

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza 

física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, 

podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais 

pessoas.(BRASIL, 2009) 
 

Tanto a definição da Associação Americana de Deficiência Intelectual e 

Desenvolvimento (AAIDD) como a da Convenção abrem brechas para  uma ampliação desse 

conceito no sentido de valorizar as possibilidades dos indivíduos, suas relações com o meio 

em que vivem. Daí pode-se pensar no significado da palavra limitação: está na pessoa com 

deficiência ou em seu ambiente social, que pode ou não fornecer uma rede de apoio? 

(PRIOSTE; RAIÇA; MACHADO, 2006; AAMR, 2006). Essa discussão sobre onde se 

encontraria  o impedimento para a participação da pessoa com deficiência na sociedade – nela 

mesma ou na própria sociedade -  abre um importante caminho para a  compreensão do 

                                                           
17

  De acordo com Carvalho e Maciel (2003,p.149): “Sediada em Washington, a AAMR foi criada em 

1876. Desde então, vem liderando o campo de estudo sobre deficiência mental, definindo conceituações, 

classificações, modelos teóricos e orientações de intervenção em diferentes áreas. Dedica-se à produção 

conhecimentos, que tem publicado e divulgado em manuais contendo avanços e informações relativos à 

terminologia e classificação.”  
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significado da deficiência.  Resgatando o quadro teórico que utilizamos sobre a construção 

das diferenças na sociedade, podemos também pensar que a deficiência intelectual se define a 

partir do momento em que foram fixados padrões normalizadores de inteligência que a forma 

escolar, esse modo de socialização que se tornou hegemônico, acabou por disseminar. 

Portanto, a escola não foi originalmente pensada para pessoas com deficiência e ainda precisa 

mudar muito para se tornar um espaço de aprendizagens para todos.      

Ao olharmos o conjunto das respostas, pudemos perceber que os professores 

identificaram uma diversidade grande nesse universo dos alunos com deficiência intelectual e 

com dificuldades pedagógicas. “Cada caso é um caso.” – reforça a professora de Língua 

Portuguesa, dando exemplos de competências variadas dentro desse grupo. As condições de 

aprendizado de cada aluno com deficiência intelectual variariam “absurdamente” de acordo 

com o professor de História. E de onde vem o saber sobre essa diversidade, de onde vem a 

percepção de que eles podem aprender? Certamente se esses alunos não estivessem nas salas 

de aula das escolas regulares esses professores não poderiam construir esse saber. Trata-se, 

portanto, de um saber da experiência, que incide diretamente na construção de um patrimônio 

pedagógico  favorecedor de um trabalho com alunos diferentes entre si. 

Embora exista um “modelo médico” fomentando uma representação social a respeito 

da possibilidade educacional de pessoas com deficiência no espaço escolar, os professores, ao 

desvelarem dados provenientes daquilo que Lefebvre (1983) chama de vivido, confirmam que 

no estudo das representações é necessário também considerar o que vem do indivíduo. Para 

ele, o sujeito, inclusive, traz em si a possibilidade de superar as representações. No caso dos 

professores sujeitos da presente pesquisa verificamos que o vivido aparece com força e, em 

alguns casos parece se sobrepor ao concebido, como na percepção que têm de seus alunos 

com deficiência. Todos reconhecem capacidades de aprendizado nesses alunos.     

O Coordenador Pedagógico refere-se aos “limites” que um aluno com deficiência 

intelectual apresentaria em seu desenvolvimento cognitivo, o que se aproximaria da definição 

da AAIDD. Tal limitação não é expressa como impedimento para o trabalho na sala de aula, 

conforme seu depoimento: “Você tem que conhecer o aluno e saber até que ponto ele pode 

chegar.” Mais uma vez, percebemos que o coordenador dispõe de uma quantidade e uma 

qualidade maior de saberes profissionais, embora nem sempre consiga fazer intervenções 

formativas com toda a equipe. 

Outro tipo de saber essencial na composição do patrimônio pedagógico é o que se 

refere à disciplina ministrada por cada professor: são os saberes relativos a áreas específicas 

do conhecimento. De que forma os professores sujeitos desta pesquisa dispõem desse saber no 
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seu trabalho com as diferenças que se encontram na sala de aula? A tabela abaixo resume 

alguns dados obtidos a partir de uma pergunta, feita no segundo bloco de questões, sobre a 

relação entre a disciplina ministrada e o favorecimento do atendimento das diferenças.     

 
Tabela 6 -  Dados das entrevistas referentes ao saberes das disciplinas  

 

Saberes das disciplinas 

Características da disciplina favorecedoras 

do trabalho com as diferenças 

Citadas pelos professores  e pelo coordenador 

pedagógico  

 

 Facilidade de construir o espaço utilizando 

diversas possibilidades: texto e observação 

do meio 

 O objeto da disciplina: relações entre o 

espaço e o ser humano 

 

Professor  de Geografia  

 Possibilidade de trabalhar com temas 

atuais e transversais e por isso se 

aproximar da realidade dos alunos 

Professor de História 

 

 Possibilidade dos alunos se identificarem 

diante da variedade do trabalho proposto 

 O caráter aberto das questões de 

compreensão de textos  

 Multiplicidade nas expressões: escrita e 

oral 

Professora de L. Portuguesa 

 

 Trabalho com o encorajamento diante dos 

desafios  

Professora de Artes 

 

 Auxílio na formação do professor Coordenador Pedagógico 
 

 

Todos os professores entendem suas áreas pedagógicas como caminhos facilitadores 

para o trabalho com a diversidade. Entender a construção do espaço  geográfico tendo o 

elemento humano como suporte e a linguagem como apoio seria uma forma de atingir os 

alunos de acordo com o professor de Geografia. Para o de História, sua área abre inúmeras 

frentes temáticas que possibilitam uma maior aproximação da realidade dos alunos. A 

professora de Língua Portuguesa relata também multiplicidade e abertura: variadas atividades, 

múltiplas interpretações de um texto, variadas modalidades de expressão que tornariam sua 

disciplina uma prática favorecedora da inclusão de alunos. Para a professora de Artes, sua 

área é muito mais ampla do que a habilidade de desenhar. Esse entendimento da necessidade 

de promover um “desbloqueio” por parte do aluno, de “encorajá-lo” para adentrar o território 

dessa disciplina, faz parte de um saber específico e essencial para o trabalho docente. 
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O coordenador pedagógico, como já foi analisado anteriormente, dispõe de saberes 

provenientes de sua formação acadêmica – Filosofia e Pedagogia – e no discurso sobre a 

prática aparecem marcas desse tipo de saber e de sua valorização: 

 

Essa parte de formação minha, que é mais humanística, da filosofia, ela foi 

muito importante,  me ajudou muito a refletir sobre o que acontece na escola. 

Eu acho que ela foi muito boa, porque é muito difícil acreditar na escola, 

essa parte de chegar e toda essa diversidade e entender e conseguir lidar e os 

professores precisam ter essa formação. (Coordenador Pedagógico, 

APÊNDICE B, p. 130)  

 

No entanto, quando perguntado sobre sua ação quanto ao trabalho com alunos com 

deficiência, revela certo estranhamento sobre a delimitação de suas atribuições. Pergunta-se: 

“O que é eu ser um CP numa escola?”. Conforme já relatamos, este profissional está vivendo 

o seu quarto ano nessa profissão, depois de muitos como professor. Podemos pensar que está 

vivendo o início de sua carreira nessa função e, portanto, estaria acrescentando novos saberes 

ao seu  patrimônio pedagógico em relação a ela. Embora existam documentos normativos na 

legislação do município, como o Decreto nº 54.453, de 10 de outubro de 2013, que 

regulamenta as funções dos profissionais da rede, ainda assim, conforme será analisada no 

próximo capítulo, a ação pedagógica do coordenador ainda se mostra marcada por 

indefinições. 

E o que dizem os sujeitos desta pesquisa a respeito da possibilidade de se realizar um 

trabalho pedagógico com um aluno com deficiência intelectual numa sala de aula regular? Na 

próxima tabela, apresentamos alguns trechos extraídos das entrevistas, a partir de várias 

perguntas propostas, já que contaram apenas com o mesmo roteiro: 

 

 
Tabela 7 -  Dados das entrevistas referentes ao saberes da experiência 

    
Saberes da experiência 

Recursos reconhecidos no  

trabalho com alunos com 

deficiência intelectual 

 Citados pelos professores e Coordenador Pedagógico 

  

 Ausência de recursos 

 Recursos materiais como de 

mídia e de áudio  

 Curso de formação em 

alfabetização 

Professor  de Geografia 
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 Conseguir estabelecer 

comunicação direta com o 

aluno 

 Curso de Pedagogia  

 Reflexão sobre a prática a 

partir da teoria  

Professor de História 

 

 Tentativa de adaptar o 

currículo 

Professora de L. Portuguesa 

 

 Formação específica para 

receber o aluno, para acolhê-lo 

 Disposição para estabelecer 

vínculo com o aluno 

 Disposição para cobrar 

resultados do aluno  

Professora de Artes 

 

 Disponibilidade para 

conversar com os professores 

sobre os alunos 

 Acompanhamento dos 

trabalhos diferenciados 

propostos aos alunos 

 Formação humanística 

(Filosofia e Pedagogia) 

Coordenador Pedagógico 

            

Todos os professores entrevistados trabalham com alunos com deficiência intelectual. 

O professor de História retomou um dado precioso, já mencionado anteriormente: o fato de 

que há uma variedade grande no trabalho com esses alunos, já que cada um  precisaria de uma 

ação pedagógica específica. Caberia ao professor estar atento a essas diferenças e procurar 

estabelecer uma comunicação com o aluno:  

 

Tem alunos que se você só estiver só falando, falando, falando é como se ele 

não estivesse na sala de aula, entendeu? Por outro lado, tem alguns alunos 

que se você não estiver falando  é como se você não estivesse dando aula. É 

que o importante é você estar se comunicando diretamente com ele. 

(Professor de História, APÊNDICE B, p. 139). 

 

 O entendimento do grupo de alunos com deficiência intelectual como não padronizado 

é decorrente do contato do professor com esses alunos. Tal saber, que  compõe o patrimônio 

pedagógico desse professor, pode prepará-lo para o trabalho com as tantas diferenças que 

estão presentes na sala de aula, até mesmo no grupo dos alunos vistos como “normais”. 

 Ao se referir a esse trabalho, o professor de Geografia foi o único que mencionou 

diretamente aspectos ligados à política educacional da rede pública de ensino. O sistema 

educacional, de acordo com sua ótica, ao colocar o aluno com deficiência na sala de aula no 

meio de uma “multidão” estaria negando a esse indivíduo o direito de aprender de fato. “A 

questão do ensino público é assim: te dou um canetão, um giz  e você salva o Brasil, certo?” 

(Professor de Geografia, APÊNDICE B, p.140) 
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Por mais que exerça uma ação pedagógica cuidadosa como foi descrita na etapa de 

observação, este professor expressa a pressão apontada institucionalmente para a necessidade 

de resultados educacionais grandiosos. Ao mesmo tempo, o que as instituições públicas 

ofereceriam de fato como apoios ao trabalho docente?
18

Ao refletir sobre a composição de seu 

patrimônio pedagógico, o professor afirma não possuir recursos próprios e sim e tão somente 

alguma formação ligada aos saberes profissionais já analisados anteriormente. Neste ponto, o 

professor reconhece que os saberes que foi adquirindo ao longo da vida profissional o ajudam 

“um pouco”.  

A desilusão também aparece nas respostas da professora de Língua Portuguesa. 

Embora reconheça que os alunos com deficiência intelectual possam aprender, salienta a 

necessidade de se escolher o conteúdo: o que de fato pode ser ensinado a um aluno com 

deficiência intelectual? Ao relatar seu trabalho com J. revela um sentimento de impotência: 

“[...]como professora de Língua Portuguesa eu vou fazer o quê com uma pessoa que não 

consegue reconhecer uma letra? Participar oralmente não dá, porque ele tem dificuldade pra 

falar.” E no decorrer do relato
19

, a professora conta que inicialmente propunha atividades 

específicas para o aluno, até mesmo a utilização de um caderno pedagógico especial para ele, 

mas não conseguiu levar adiante porque, de acordo com sua percepção, nem sempre ele se 

dispunha a fazer as tarefas e ela não tinha como auxiliá-lo individualmente. A partir desse 

conflito, ela chega a uma “solução”: 

 

[...] no começo do ano eu fazia um caderno especial, agora  eu já desisti  do 

caderno especial. Desisti porque pra ter aquele caderno ou tem alguém 

explicando o que é sílaba, o que é letra...Eu não consigo fazer isso, porque 

tem outras inúmeras coisas pra fazer, né? Ou são lições repetitivas pra 

manter ocupado. Então o que eu tenho feito é assim: eu faço minha aula 

normal e agora ele se insere na aula, ele tem iniciativa de dizer “Olha, eu 

quero fazer isso.” “Ah, eu quero copiar, ah, eu quero fazer não sei que lá... 

Então tá bom,  “tó” e  faz. [ Ele faz isso?]  Faz.  Então ele acaba tendo 

iniciativa do que ele quer fazer. [...]  E tem dia que ele não faz nada, 

também. (Professora de Língua Portuguesa, APÊNDICE B, p. 139)  
 

         

  Como avaliar se essa solução, gestada na sala de aula no contato direto com esse 

aluno, promove algum aprendizado efetivo? Talvez esse tenha sido um ponto de partida para a 

construção de um saber que está em contínuo movimento. Talvez a professora, na medida em 

que se aproxime mais desse aluno e do desafio que representa sua presença na sala de aula, 

                                                           
18  Tais aspectos, ligados ao campo institucional,  serão analisados no próximo capítulo. 
19  A transcrição  das entrevistas se encontra no Apêndice B. 
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encontre outros caminhos possíveis. Certamente seu patrimônio pedagógico é alimentado por 

essas experiências, mesmo quando não impliquem aparente sucesso. 

 Interessante comparar essa situação com a vivida pela professora de Artes, cuja 

trajetória foi analisada no capítulo anterior. Faz parte de seu patrimônio pedagógico, 

construído naquela unidade de ensino na qual leciona há 20 anos, o estudo que precedeu a 

entrada de alunos com deficiência na rede pública. Além desses estudos, sobre os quais a 

professora de Língua Portuguesa não menciona, a professora de Artes evoca os saberes 

advindos da experiência direta com esses alunos. Inicialmente a necessidade de um trabalho 

de convencimento – o que supõe que o aluno talvez se mostre resistente a um trabalho 

pedagógico, o que não foi percebido dessa forma pela professora de Língua Portuguesa no 

caso de J.  

Outro dado importante oferecido pela professora de Artes é a importância de um 

trabalho de acolhimento em relação a esses alunos. Foi a professora que expressou com maior 

clareza esse fato: como fazer um trabalho com esses alunos sem nos aproximarmos deles? 

Essa orientação, na verdade, valeria pra qualquer aluno, mas talvez, para esses seja ainda mais 

necessária, já que em geral esses alunos vêm de processos de escolarização mais irregulares.. 

J., de acordo com a PAAI da escola, tem tido uma escolarização dificultada pelos problemas 

sociais e familiares que o afetam diretamente: “Seus pais são faxineiros, mas vive apenas com 

a mãe e um irmão mais novo. A mãe tem graves problemas mentais, e apesar deles, consegue 

cuidar dos filhos.”(apêndice A). No meio do ano de 2013, de acordo com a entrevista 

realizada com o Coordenador Pedagógico, J. ficou várias semanas sem comparecer às aulas 

porque sua mãe, em certos momentos, toma essa atitude. A escola entrou em contato com o 

posto de saúde e acionou uma assistente social para verificar o ocorrido e, depois dessa ação, 

J. voltou à escola.  

Além do afeto, a professora coloca outro dado precioso, construído no desenrolar de 

sua experiência com esse alunado: a necessidade de exigir respostas desses alunos. Se eles 

estão na escola devem ser avaliados, cobrados:     

Tem que ter um acolhimento de pegar no colo. De pegar no colo mesmo, 

[...]só falta  sentar  na cadeira e pegar no colo. Você tem que abraçar, você 

tem que chegar, você tem que ajoelhar, ficar na altura do olho, conversar 

olho a olho, mas também tem uma coisa que, ao longo do tempo a gente 

foi... eu fui aprendendo que também você tem que cobrar deles, porque eles 

também tem que ser cobrados. E aí que vem o aprendizado. [...]Com o 

tempo a gente foi chegando à conclusão de que  eles tem que ser cobrados 

sim, que eles são capazes. É lógico que eles têm as limitações, mas eles são 

capazes sim. (Professora de Artes, APÊNDICE B, p. 142)  
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 Momentos da ação pedagógica da professora de Artes com seus alunos, com e sem 

deficiência, que foram registrados na primeira etapa da pesquisa, confirmam a valorização dos 

aspectos citados pela entrevistada: 

O tom de voz é alto, forte e a professora é bastante afetuosa com os alunos. 

A classe fica bastante  animada e agitada com os materiais no início da aula, 

mas vão se acalmando e se concentrando e se envolvendo com as tintas. 

Mesmo sem entender a sequência pedida pela professora. (Aula de Artes de 

21/08, APÊNDICE A, p.123) 

 
 

 Nessa mesma aula, J. não queria fazer a tarefa com as tintas, mas acabou realizando o 

trabalho com a ajuda e a atenção da professora. Talvez aqui, diante da prática dessa 

professora, que é fruto de seu patrimônio pedagógico, estejamos próximos do que Lefebvre 

(1983) chama de obra, já que percebemos uma relação dialética entre o vivido e o concebido, 

este explicitado pelo conjunto de saberes profissionais e os da formação – leituras e cursos 

efetivados para “receber” os alunos com deficiência. Essa prática aponta para uma superação 

das representações que sugerem a impossibilidade do trabalho educacional de pessoas com 

deficiência intelectual no interior da escola.         

Ao Coordenador Pedagógico caberiam outras atribuições. Seu papel é o de formador, 

como já mencionou anteriormente. No entanto, no cotidiano de sua função, vão surgindo 

outras demandas e práticas. Uma delas é vistar as tarefas feitas pelos alunos. Alguns 

professores pedem a esses alunos com deficiência que mostrem as atividades feitas ao 

coordenador, para que ele carimbe essas produções. De um modo geral, como observei na 

primeira etapa da pesquisa, a maioria dos alunos da 5ª série F gostavam muito de receber o 

visto do professor; mesmo os alunos mais indisciplinados entravam na fila em busca dessa 

“marca” do professor. 

 O carimbo é feito, sobretudo, nos cadernos pedagógicos de alguns alunos com 

deficiência intelectual ou com algum outro tipo de necessidade especial. A construção de um 

material específico e personalizado para esses alunos é uma prática que ocorre nessa escola há 

anos.  Alguns professores a efetivam. Como já mencionamos, a professora de Língua 

Portuguesa tentou levar adiante esse recurso com J., mas não conseguiu.  O professor de 

Matemática, no entanto, obteve sucesso nessa prática. Elaborou propostas variadas 

envolvendo a grafia dos números, a escrita dos nomes dos números e até mesmo os primeiros 

passos para operações de adição e subtração, como mostram as figuras seguintes. 
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Figura 1 Página do caderno  do aluno J.: exercício de grafia numérica 

 
 

    

Figura 2 Página do caderno de J.: exercício de cálculos e de escrita de números por extenso 

 
 

      

Figura 3 Página do caderno de J.: exercício com algoritmos 
     

Esse tipo de caderno - material didático personalizado e sujeito a uma construção e 

reconstrução permanentes, levando-se em conta as possibilidades de cada aluno com 

deficiência intelectual -  é um recurso produtivo que nos leva à exploração dos saberes 

curriculares. Ainda que a análise desse tipo de saber não represente o objetivo principal desta 

pesquisa, e por isso não tenha sido enfatizado nas entrevistas, podemos fazer algumas 

considerações no que se refere à sua dimensão mais relacionada à prática, a um currículo em 

ação, e a algumas  reflexões teóricas.   
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O professor que acredita na elaboração de um caderno como esse - sobre cuja 

elaboração não recebeu nenhuma orientação prescritiva -, e insiste na sua utilização, está 

colocando em prática uma nova modalidade curricular. Buscando elementos em seu 

patrimônio pedagógico e complementando-os na interação com o aluno, na observação de 

suas singularidades, o professor avança no trabalho com as diferenças, ainda que em um 

aspecto individual. E, neste ponto, recorremos às discussões colocadas pelos teóricos do 

currículo intercultural.  

Candau (2011) defende uma perspectiva intercultural na educação, princípios e 

práticas que valorizem as diferenças no espaço escolar, permitindo a conquista de direitos e de 

justiça social: 

A perspectiva intercultural quer promover uma educação para o 

reconhecimento do ‘outro’, para o diálogo entre os diferentes grupos sociais 

e culturais. Uma educação para a negociação  cultural, que enfrenta os 

conflitos provocados pela assimetria de poder entre os diferentes grupos 

socioculturais nas nossas sociedades e é capaz de favorecer a construção de 

um projeto comum, pelo qual as diferenças sejam dialeticamente 

integradas.(CANDAU, 2011, p.27) 
 

 Mesmo que o professor considere que todos os alunos devam receber um atendimento 

educacional de qualidade - como vimos na análise das entrevistas -, inclusive os com 

deficiência intelectual, que não são diretamente contemplados pelo currículo oficial, ainda 

assim são grandes os desafios de se construir um ambiente educacional em que as diferenças 

sejam valorizadas e vivenciadas em uma dimensão coletiva. Candau (2012) reafirma a 

necessidade de se romper com “processos de homogeneização, que inviabilizam e ocultam as 

diferenças, reforçando o caráter monocultural das culturas escolares.”(p.129)  

 O uso de um caderno não padronizado, que funciona como um efetivo recurso didático 

para um aluno que aproveita pouco as supostas padronizações no interior da sala de aula, é um 

promissor ponto de partida no sentido de superar as propostas de currículo monocultural. 

Supomos que, também aqui, estaríamos diante de um saber da experiência, advindo do 

patrimônio pedagógico do professor, incidindo sobre sua ação didática e voltando a compor 

esse patrimônio.   

 Para finalizar as reflexões deste capítulo sobre saberes e representações, retomamos a 

ideia, articulada por Tardif, Lessard e Lahaye (1991), sobre a importância de esses saberes, 

sobretudo os construídos na experiência, serem compartilhados e também submetidos a 

críticas. Somente assim, alcançariam maior objetividade e ascendência sobre o grupo de 

professores.   
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 Na presente pesquisa, percebemos que o compartilhamento dos saberes, que poderia 

ocorrer nos momentos de reunião da equipe, gerenciados pelo coordenador pedagógico, nem 

sempre é efetivo. Podemos, pelas respostas dos professores, deduzir que os contatos em que 

ocorrem partilhas de patrimônios pedagógicos, muitas vezes, são informais. Além disso, as 

reuniões pedagógicas não pressupõem a presença de todos os professores. Estes dados, entre 

outros, nos encaminham para o próximo capítulo, no qual serão analisados os aspectos 

institucionais em relação à construção do patrimônio pedagógico dos professores sujeitos da 

pesquisa e sua ação quanto às diferenças na sala de aula.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

5. O patrimônio pedagógico e a dimensão institucional 

 

 

Neste capítulo, pretendemos analisar os dados referentes ao que chamamos de  

“dimensão institucional”, isto é, aqueles que dizem respeito às estruturas de funcionamento 

tanto  da unidade de ensino investigada – marcas da cultura daquela escola como também ao 

que for identificado como próprio da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Serão 

considerados, também,  alguns aspectos que se referem à estrutura da instituição escolar em 

geral, como as reuniões pedagógicas e as relações entre coordenação e docentes. Interessa-nos 

elucidar de que forma os aspectos ligados às estruturas institucionais incidem sobre o 

patrimônio pedagógico dos sujeitos da pesquisa, ou seja, quais mecanismos estruturais como 

a presença ou não de salas especiais e de professores de apoio na escola, ou como o tipo de 

jornada de trabalho prevista na legislação interferem na composição do patrimônio 

pedagógico de cada professor. Além disso, outro aspecto estrutural importante a ser  

investigado é como se viabiliza ou não a circulação desses patrimônios no interior da escola. 

Para tal análise, consideraremos as questões realizadas nas entrevistas referentes à percepção 

por parte desses sujeitos quanto à presença ou não de suportes estruturais no ambiente escolar, 

favorecedores do trabalho com as diferenças, e também  à identificação ou não de trabalho em 

equipe.  

A partir desses dados e pelo que já foi visto anteriormente, pretendemos, para iluminar 

nossa análise, utilizar autores que trabalham com as relações de poder e colaboração  no 

interior da escola, como Michael Fullan (2003), Andy Hargreaves (2003) e Tardif e 

Lessard(2011), além de algumas autoras – Domingues (2009), Clementi (2001) e Placco, 

Souza e Almeida (2012) - que elaboraram importantes reflexões sobre o papel do coordenador 

pedagógico no contexto das escolas brasileiras. Retomaremos o conceito de cultura escolar, na 

abordagem de Julia (2001) e Frago (1996,1998, 2006) usados no capítulo 3 - O patrimônio 

pedagógico e a trajetória pessoal – para fundamentar o olhar sobre a escola como instituição. 

Entendemos não ser possível nos aproximar da intricada construção de um patrimônio 

pedagógico sem adentrar a estrutura institucional: os tipos de contratos de trabalho ou 

jornadas dos docentes, a organização das reuniões pedagógicas, a relação entre o coordenador 

pedagógico e sua equipe, e a própria relação profissional entre os professores que convivem 

na unidade de ensino investigada. Além disso, como falar de trabalho com as diferenças sem 

imaginar algum tipo de estrutura? Consideramos importante também dar voz a esses docentes, 
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buscando entender o que está por trás de suas queixas e propostas.  É importante lembrar que  

algumas ideias, que se referem às relações entre a dimensão institucional e a composição do 

patrimônio pedagógico dos professores sujeitos da pesquisa, foram esboçadas ao longo da 

análise dos aspectos explorados nos capítulos anteriores, e aqui serão aprofundadas.   

 

 Tabela 8 -  Dados da pesquisa referentes a suportes estruturais 

 Suportes estruturais favorecedores do 

trabalho com as diferenças: 

    Citados pelos professores e Coordenador  

Pedagógico: 

6. SAAI: sala que trabalha com reforços 

específicos  

Geografia 

Artes 

Coordenador Pedagógico   

7. PAAI: professora de reforço que 

atende no contraturno    

Geografia 

Coordenador Pedagógico   

  

8. Momento de encontro  com parte da 

equipe – JEIF e PEA – em que é 

possível conversar sobre os alunos 

Geografia  

História(com restrições) 

Língua Portuguesa 

9.  Momentos informais, onde é possível 

compartilhar situações de sucesso com 

colegas 

Língua Portuguesa 

10. Projetos fora do horário de aula: rádio, 

flauta e desenho. 

Artes  

 

Analisando os dados da 1ª tabela do capítulo, notamos que vários citaram a SAAI 

(Sala de apoio e acompanhamento à inclusão) e a PAAI (Professor(a) de apoio e 

acompanhamento à inclusão)20, embora não tenham usado a terminologia indicada na 

legislação. O professor de Geografia fala em “sala que trabalha com reforços específicos” e se 

refere à “professora de reforço”. O coordenador pedagógico fala de “professora da SAAI”. 

Nota-se que boa parte dos professores entrevistados percebem, nesses serviços, elementos de 

uma estrutura criada para atender melhor esses alunos. O coordenador pedagógico demonstra 

maior contato com a professora da SAAI: 

É uma pessoa preparada. Sabe, conhece os alunos que ela atende, sabe o que 

é inclusão de alunos com deficiência intelectual, ajuda... [...].Muitos 

professores que fizeram aqueles caderninhos lá... eles fazem...pedem ajuda , 

falam comigo e aí eu falo com a D.( professora de SAAI) e há esse 

intercâmbio. (Coordenador Pedagógico, APÊNDICE B, p. 134) 

                                                           
20   Esses dois serviços de educação especial, conforme menção no capítulo 2 desta dissertação,  estão 

previstos na legislação do município de São Paulo, no DECRETO Nº 45.415, DE 18 DE OUTUBRO DE 2004, 

Art. 3°, Parágrafo único: Considera-se serviços de Educação Especial aqueles prestados em conjunto, ou não, 

pelo Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão - CEFAI, pelo Professor de Apoio e Acompanhamento 

à Inclusão - PAAI, pela Sala de Apoio e Acompanhamento à Inclusão - SAAI, ora criados, e pelas 6 (seis) 

Escolas Municipais de Educação Especial já existentes.” (ANEXO 1) 
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 O professor de Geografia também demonstra um conhecimento diferenciado do 

trabalho exercido pela professora, quando cita o atendimento escolar oferecido no 

contraturno, que é uma das especificidades desse serviço. Afinal, quais seriam as atribuições 

de um PAAI? De acordo com a Portaria n° 5.718, de 17 de dezembro de 2004, que 

regulamentou  o Decreto 45.415, de 18/10/2004: 

Art. 8º - O Professor de Apoio e Acompanhamento à Inclusão - PAAI 

realizará o serviço itinerante de apoio e acompanhamento pedagógico à 

Comunidade Educativa, desempenhando as seguintes atribuições: 

I - promover continuamente a articulação de suas atividades com o Projeto 

de Trabalho do CEFAI, visando ao pleno atendimento dos objetivos nele 

estabelecidos; 

II - efetuar atendimento: 

a) individual ou em pequenos grupos de educandos e educandas, conforme a 

necessidade, em horário diverso do da classe regular em caráter suplementar 

ou complementar; 

b) no contexto da sala de aula, dentro do turno de aula do educando e 

educanda, por meio de trabalho articulado com os demais profissionais que 

com ele atuam; 

III - colaborar com o professor regente da classe comum no desenvolvimento 

de mediações pedagógicas que atendam às necessidades de todos os 

educandos e educandas da classe, visando evitar qualquer forma de 

segregação e discriminação; 

IV - sensibilizar e discutir as práticas educacionais desenvolvidas, 

problematizando-as com os profissionais da Unidade Educacional em 

reuniões pedagógicas, horários coletivos e outros; 

V - propor, acompanhar e avaliar, juntamente com a equipe escolar, ações 

que visem à inclusão de crianças, adolescentes, jovens e adultos com 

necessidades educacionais especiais; 

VI - orientar as famílias dos alunos com necessidades educacionais 

especiais; 

VII - participar, com o Coordenador Pedagógico, Professor regente da classe 

comum, a família e demais profissionais envolvidos, na construção de ações 

que garantam a inclusão educacional e social dos educandos e educandas; 

VIII - manter atualizados os registros das ações desenvolvidas, objetivando o 

seu redimensionamento. (SÃO PAULO, 2004) 
 

 

O rol de atribuições é longo e implica um contato bastante articulado tanto com as 

equipes gestoras da escola e dos CEFAIs(Centros de Formação e Acompanhamento à 

Inclusão)21 como com a equipe pedagógica. Além do atendimento de educandos com 

necessidades especiais, em pequenos grupos, no contraturno – atendimentos que supõem 

conhecimento sobre cada um dos alunos –, do PAAI se espera uma atuação intensa no 

                                                           
21

    Como já foi mencionado no capítulo 2 desta dissertação – Os caminhos da pesquisa –,  os  CEFAIS 

foram regulamentados pela mesma portaria que instituiu as SAAIS e o cargo de PAAI. De acordo com o Art. 8º 

da PORTARIA nº5718/2004 de 17/12/2004(anexo 2), caberia ao PAAI “promover continuamente a articulação 

de suas atividades com o Projeto de Trabalho do CEFAI, visando ao pleno atendimento dos objetivos nele 

estabelecidos.”  
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cotidiano da escola durante o próprio turno do aluno. De acordo com a legislação, esse 

professor auxiliaria muito no trabalho com alunos com necessidades especiais. Takeuti 

(2010), conforme apontado no capítulo 2 desta pesquisa, analisando o funcionamento de 

alguns CEFAIS, pôde observar que esses centros e todos os outros serviços -  SAAI e o PAAI 

-  criados para favorecer as práticas pró-inclusão representam um avanço nas políticas 

públicas, já que pretendem instituir redes de apoio, apesar de apresentarem falhas e entraves 

em seu funcionamento, como a ineficiente logística da ação dos profissionais nas várias 

unidades escolares atendidas por cada centro e o insatisfatório atendimento das demandas de 

formação e capacitação dos docentes e coordenadores pedagógicos. Esses dados nos mostram 

o quanto é difícil efetivar uma política pública: transformar o texto legislativo em práticas 

educativas mais eficientes. Ainda assim, é possível encontrar  educadores  que aproveitam os 

recursos estruturais disponíveis, que encontram espaços de criação nas redes de apoio, que 

nutrem seu patrimônio pedagógico com essa prática, como a professora de Artes, conforme se 

verá posteriormente.   

Bendinelli (2012), como mencionado no capítulo 2 desta dissertação, discute o 

significado de “rede de apoio” no contexto das políticas públicas de inclusão escolar. Para 

essa autora, podem ser entendidos vários níveis de rede, desde o trabalho realizado dentro da 

sala de aula, passando pelas articulações entre as diversas secretarias do município que de 

alguma forma se relacionam com a educação especial até o nível macropolítico, que considera 

as políticas de gestão social, que estariam sujeitas a  relações de poder. Para essa 

pesquisadora,  portanto, a rede de apoio se inicia na sala de aula e pressupõe um trabalho 

colaborativo: 

No universo escolar, diversas redes de apoio podem ser formadas, 

envolvendo desde os alunos na sala de aula, passando pelos professores da 

sala comum por meio de trabalho colaborativo com os professores 

especializados, até a equipe escolar como um todo, contando com  seus 

gestores para impulsionar o processo de inclusão escolar dos alunos com 

deficiência, TGD e altas habilidades.(BENDINELLI, 2012, p.59)  

 

 

No entanto, de que forma possibilitar a interação entre profissionais da sala comum e 

da sala de apoio ou mesmo a participação ou decisão de propostas de mediação, sem que haja 

um calendário interno, próprio da unidade de ensino, que pressuponha essa prática? Aqui nos 

deparamos com mais um dado obtido nas entrevistas: a percepção de que reuniões com a 

equipe seriam elementos estruturantes do trabalho pedagógico com as diferenças. Porém, 

outras demandas se colocariam no cotidiano, relacionadas aos projetos da escola, às questões 

organizativas:  
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Nós temos os períodos de JEIF com os professores que tem aulas atribuídas  e  a 

gente se reúne e conversa sobre inúmeros problemas  e esses são os problemas, às 

vezes,  que a gente enfrenta, que é como  alfabetizar ou, na verdade, como trabalhar 

com esses alunos.  Esse tempo a gente tem mas,  muitas vezes...[É semanal?]  Todos 

os dias da semana tem  os horários de JEIF e de PEA , só que ele não é 

necessariamente para isso [...]A gente tem  diversas outras coisas também a tratar: 

reuniões, projetos, avaliação de fechamento de bimestre. Ultimamente a gente está 

cada vez mais sem tempo [...](Professor de Geografia,  APÊNDICE B, p.133) 
 

Observemos, então, a segunda tabela de dados do capítulo, onde estão organizados os 

elementos apontados pelos entrevistados, que indicam problemas percebidos quanto ao 

funcionamento das estruturas, que deveriam auxiliar o trabalho pedagógico com as diferenças. 

 

Tabela 9 -  Empecilhos ao funcionamento das estruturas de apoio.  

Problemas apontados/entraves ao funcionamento das 

estruturas de apoio. 

Citados pelos professores e 

Coordenador Pedagógico 

A  grande defasagem dos alunos que  chegam  ao 

ciclo II 

Geografia  

A dificuldade de  atender  um aluno com deficiência 

no meio de outros que têm inúmeras dificuldades 

Geografia 

A falta de tempo para  preparar uma atividade 

especial para um aluno com deficiência  intelectual 

Geografia 

A  dificuldade de avaliar se as estratégias estão 

surtindo efeito 

Geografia 

As inúmeras  demandas na equipe, ocupando tempo 

que poderia ser utilizado para conversar   sobre 

alunos com necessidades especiais 

Geografia 

A solidão do professor diante de seus desafios 

 

Língua Portuguesa 

Abordagens mais teóricas do que voltadas para a 

prática nas reuniões de equipe 

Língua Portuguesa 

       As diferentes jornadas dos professores  História 

    A falta de comunicação entre equipe gestora e equipe 

docente. 

História 

 As demandas de licenças-saúde por parte da 

professora da sala especial  

Coordenador pedagógico 

Dificuldade de os professores aceitarem fazer um 

trabalho diferenciado. 

Coordenador pedagógico 

 

 Observando os dados da tabela, percebemos que as dificuldades apontadas pelos 

professores vão além das questões estruturais do seu trabalho;  algumas delas como “a solidão 

diante dos desafios” também podem ser compreendidas pelas características mais subjetivas  

de cada professor. Além da falta de tempo para aprofundar as reflexões relacionadas ao 

trabalho com alunos com deficiência, para preparar atividades diferenciadas, para avaliar a 

eficácia de estratégias ou mesmo para compartilhar experiências, aparece como inquietação 
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por parte do professor o fato de os alunos, de um modo geral, com ou sem deficiência, 

apresentarem defasagens nos aprendizados, que poderiam estar mais consolidados nesse início 

de segundo ciclo. Tal inquietação mostra que o trabalho com as diferenças é muito complexo, 

já que se implementa no cotidiano das escolas, bastante marcado por inúmeras questões de 

aprendizagem.   

Meirieu (1998) em estudo sobre as dinâmicas escolares que propiciam ou não a 

aprendizagem, apontou o quanto na sala de aula ainda estariam presentes muitas 

representações  em relação ao ato de aprender, que acabam por prejudicar  a eficácia da ação 

pedagógica, como a ideia de que “ os conhecimentos são coisas e de que, como todas as 

coisas, são adquiridos e possuídos, são acumulados e deles é feito o inventário[...](p.50)  

Além disso, o autor propõe  que se considere o aluno como sujeito e um sujeito que possui 

história como educando. Portanto o olhar para a  aprendizagem é muito mais complexo e 

supõe a busca pelos saberes que os alunos, de alguma forma, conquistaram:   

 

Só se pode ensinar apoiando-se no sujeito, em suas aquisições anteriores, nas 

estratégias que lhe são familiares. O ensino é estéril se não forem 

estabelecidas situações de aprendizagem em que o educando possa estar em 

atividade de elaboração, isto é, de integração de novos dados em sua 

estrutura cognitiva.”(MEIRIEU, 1998, p.134) 

 

 

O professor de História cita, como suporte favorecedor do trabalho com as diferenças, 

as reuniões previstas na estrutura de trabalho dos professores da Rede Municipal de São 

Paulo, mas não aponta como entrave o problema das múltiplas demandas, como citou o 

professor de Geografia (“As inúmeras  demandas na equipe, ocupando tempo que poderia ser 

utilizado para conversar   sobre alunos com necessidades especiais”). Para ele, os fatores que 

levariam à desestruturação do trabalho em equipe passariam pelo modelo de jornadas e pela 

inabilidade da equipe gestora de sanar questões relacionadas à comunicação: 

 

O maior desafio acho que é ter integração com o trabalho dos outros 

profissionais dentro da própria escola. [...] A gente tem uma separação muito 

grande, ainda mais pela própria organização... o  que é ruim pelo sistema da 

prefeitura  é essa questão de que tem  alguns professores com uma jornada  

onde ele tem  reuniões fora do horário de trabalho e outros professores não. 

Você acaba formando dois grupos separados: os que participam da reunião e 

os que não participam. [...] O professor tem uma jornada chamada JEIF 

(Jornada  Especial Integrada), ele participa dessas reuniões e ele acaba 

tomando  contato  com toda a parte de organização da escola. Quem tem a 

Jornada Básica Docente (JBD) acaba ficando excluído de tudo isso, ainda 

mais nesta escola que eles, simplesmente,  não passam informe nenhum [...] 

Então você tem um sistema entre professores e coordenação  que exclui. [...] 
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É a questão do próprio trabalho do coordenador que deveria, apesar dessa 

questão de diferentes jornadas, deveria integrar o grupo docente. E isso é 

uma coisa que não acontece nesta escola. (Professor de História, APÊNDICE 

B, p. 131) 

 
 

 Neste ponto, nos deparamos com alguns aspectos, que nos remetem a uma marca 

intrínseca da cultura escolar contemporânea, que são as reuniões pedagógicas. O primeiro, 

citado pelo professor de Geografia, se refere às inúmeras demandas que os grupos de 

professores precisam solucionar nesses momentos de reunião. Para esse professor, o tempo de 

reunião não seria suficiente para resolver todas as questões da escola, que dizem respeito aos 

professores e ao trabalho pedagógico. Além da falta de tempo diante do volume de assuntos, 

outro aspecto, este levantado pelo professor de História, foi a própria organização das 

jornadas de trabalho, instituída pela Prefeitura do município de São Paulo.22 A  JEIF (Jornada 

Especial Integral de Formação) pressupõe vinte e cinco horas aula e quinze horas adicionais, 

sendo estas destinadas também a reuniões pedagógicas: 

 

Art. 16. Compreende-se por hora atividade o tempo de que dispõe o docente 

para o desenvolvimento de  atividades extra classe, dentre outras: 

I - reuniões pedagógicas; 

II - preparação de aulas, pesquisas, seleção de material pedagógico e correção 

de avaliações. (MUNÍCIPIO DE SÃO PAULO, 2007) 
 

 

 No entanto, como cada professor estabelece a sua jornada no momento de atribuição das 

aulas e, caso não consiga todas as aulas na mesma unidade de ensino, será obrigado a 

complementar sua jornada em outra escola e, cumprir horas atividades também nessas outras 

escolas,  não se estabelece uma rotina de reuniões que contemple a equipe completa. Quais 

seriam os prejuízos na ação pedagógica de professores que não estão inseridos numa equipe de 

trabalho? 

 Para Fullan e Hargreaves (2000), que centraram suas pesquisas nas redes de relações 

que se desenvolvem entre professores e gestores no espaço escolar, a experiência de 

compartilhar ideias e práticas entre professores e entre os outros profissionais da escola, de 

combater o isolamento, que muitas vezes se impõe na cultura docente, ainda representa um 

grande desafio que, enfrentado, poderia ajudar a envolver todos na luta por uma escola melhor: 

                                                           
22

    A Lei de nº 14.660, de 26 de dezembro de 2007 reorganizou o Quadro dos Profissionais de Educação, 

e consolidou o Estatuto dos Profissionais da Educação Municipal de São Paulo. 
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Acreditamos que a queda das paredes do individualismo constitui uma das 

questões fundamentais pela qual vale a pena lutar. Simplesmente não há 

oportunidade nem encorajamento suficientes para que os professores 

trabalhem em conjunto, aprendam uns com os outros e melhorem suas 

habilidades como uma comunidade.(Fullan e Hargreaves, 2000, p.21) 

  

Além disso, ainda segundo o professor de História, cujo depoimento foi transcrito 

anteriormente, haveria na escola em estudo uma falha na comunicação, atribuída por ele ao 

coordenador pedagógico. Por outro lado, não podemos deixar de ouvir o próprio coordenador 

pedagógico da escola que, por sua vez, também se sente afetado pelas tramas institucionais e 

insatisfeito com os resultados de sua ação entre os docentes da escola:  

 

No ano passado a gente tentou fazer uma agenda. É que uma das 

dificuldades que a gente tem é assim:  é tempo e  espaço pra gente se reunir 

com o professor. Eu, o professor de SAAI e o professor... [...] da sua 

disciplina, nos reunir pra elaborar qualquer ação em relação ao aluno. [...] 

Então eu acho que seria um momento importantíssimo assim você ampliar 

mais a JEIF pra que todos professores fizessem, porque não são todos...[...] 

Eu tenho 50%  só dos professores que fazem JEIF. [...] O problema todo é 

que a professora de SAAI não faz JEIF aqui. Como ela tem dois cargos, ela 

faz JEIF na outra escola. [...] No ano passado deu pra fazer, porque eu peguei 

alguns professores,  na  H deles eu me reunia com a D.[PAAI] e a gente ia 

pensando na adequação curricular pro aluno especial, o que estava 

acontecendo e o que o professor estava fazendo. Mas este ano não foi 

possível...(Coordenador  Pedagógico, APÊNDICE B, p. 134-135 )  

 

 Para analisar esse aspecto da cultura escolar, que diz respeito à eficiência do trabalho 

do coordenador pedagógico no gerenciamento da equipe de docentes, será necessário 

encadear algumas perguntas: esse cargo, de fato, pressupõe ações que promovam a integração 

da equipe? Quais seriam, afinal, os encargos de um coordenador pedagógico, especificamente 

o da Rede Municipal de Ensino da Cidade de São Paulo? Haveria na unidade de ensino, 

campo desta pesquisa, na sua cultura escolar, elementos favorecedores dessa atuação? 

Consultando a legislação do município, verificamos que em decreto de 2013, foram 

fixadas as atribuições de todos os profissionais de educação que compõem as equipes 

escolares das unidades educacionais dessa rede de ensino. De acordo com o decreto nº 54.453, 

de 10 de outubro de 2013:  

 

Art. 10. O Coordenador Pedagógico é o responsável pela coordenação, 

articulação e acompanhamento dos programas, projetos e práticas 

pedagógicas desenvolvidas na unidade educacional, em consonância com as 
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diretrizes da política educacional da Secretaria Municipal de Educação, 

respeitada a legislação em vigor.(MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2013)  

 

 A palavra articulação, conforme seu significado denotativo,  supõe  “ajuste entre 

partes; inter-relação, congeminação”(HOUAISS, 2012). Além dessa expectativa, que explicita 

a necessidade de ajustes entre as partes envolvidas na execução do projeto pedagógico da 

escola, há na legislação a determinação de que o coordenador se responsabilize pela 

integração e, mais ainda, pelo engajamento da equipe escolar em um trabalho coletivo. O que 

vemos em uma de suas atribuições (par. VIII):  “planejar ações que promovam o engajamento 

da Equipe Escolar na efetivação do trabalho coletivo, assegurando a integração dos 

profissionais que compõem a unidade educacional”.  

 Outras atribuições importantes, previstas nesse texto regulamentador, que nos 

interessam particularmente nesta pesquisa, seriam as que se referem aos programas e projetos 

da Educação Especial, assim como aos atendimentos de dificuldades pedagógicas de qualquer 

aluno: 

 IV – assegurar a implementação e avaliação dos programas e projetos que 

favoreçam a inclusão dos educandos, em especial dos alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação; [...] 

VI – analisar os dados referentes às dificuldades nos processos de ensino e 

aprendizagem, expressos em quaisquer instrumentos internos e externos à 

unidade educacional, garantindo a implementação de ações voltadas à sua 

superação; 

VII – identificar, em conjunto com a Equipe Docente, casos de alunos que 

apresentem dificuldades de aprendizagem e desenvolvimento e, por isso, 

necessitem de atendimento diferenciado, orientando os encaminhamentos 

pertinentes, inclusive no que se refere aos estudos de recuperação contínua e, 

se foro caso, paralela no ensino fundamental e médio; 

 

 O texto legislativo não deixa dúvidas quanto à responsabilidade da equipe gestora na  

formação de um  grupo de educadores  integrado e mobilizado para efetivar o projeto político 

pedagógico da escola. Entretanto, a própria organização do trabalho docente em jornadas 

diferenciadas – também regulamentada por leis municipais – pode  instituir um entrave para a 

gestão das equipes. A ausência da professora de apoio (PAAI) nessas reuniões, ausência 

assegurada institucionalmente já que a docente participa de encontros como esses em outra 

unidade de ensino, representa outro obstáculo à eficiência do trabalho em equipe.   Embora  

estudos referentes à ação dos coordenadores pedagógicos confirmem sua importância como  

articuladores do trabalho pedagógico que se desenvolve nas escolas (PLACCO, SOUZA e  
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ALMEIDA, 2012), é essencial verificar que o desempenho dessa função está vinculado a 

variados fatores.  

 Além das questões institucionais desencadeadas pela própria estrutura de contratação 

dos docentes, outros aspectos – também institucionais -  podem determinar o sucesso ou 

insucesso das investidas integradoras do coordenador pedagógico. Como vimos no capítulo 

III desta dissertação - O patrimônio pedagógico e a trajetória pessoal -  o Coordenador 

Pedagógico sujeito da pesquisa dispõe de uma formação acadêmica bem consistente e 

também de bastante experiência como professor. Seu patrimônio pedagógico demonstra 

riqueza em aspectos teóricos e experienciais. No entanto, isso não é suficiente para garantir  

reconhecimento  de parte da equipe de professores. O fato de ser um profissional novo 

naquela unidade de ensino e, mais ainda, novo na função de coordenador pedagógico, pode ter 

comprometido sua ascendência sobre a equipe e consequente ação integradora. E neste ponto 

nos deparamos também com a questão da formação do coordenador pedagógico. Só o fato de 

ter sido professor durante anos e de ter estudado Pedagogia e Filosofia lhe habilitaria a ser um 

coordenador pedagógico mais eficaz, que conseguisse driblar os entraves institucionais com 

criatividade e ousadia? Parece que, de fato, um patrimônio pedagógico  com defasagem 

experiencial na função de coordenação, aliado a  outros entraves institucionais, não garante 

essa eficiência ou, ao menos, o seu reconhecimento  por parte significativa dos profissionais 

da unidade escolar. 

 Para Placco, Souza e Almeida (2012), a formação de um coordenador pedagógico seria 

muito diferente da de um professor, pois haveria muitas especificidades em cada função. Tal 

percepção deveria orientar todo o trabalho de formação desses profissionais: 

Essa formação teria de levar em conta que esse profissional precisa ter 

competência para articular, formar e transformar, diferentemente do 

professor, cuja especificidade é o ensinar. Visto que o objeto de ação do 

coordenador pedagógico é diferente daquele do professor, a formação para a 

docência não garante o desenvolvimento de habilidades e competências para 

o exercício da coordenação pedagógica. Ter clareza a esse respeito 

contribuiria para a formação do coordenador pedagógico, tendo em vista que 

a diferenciação entre as duas funções seria objeto dos próprios cursos de 

formação, o que possibilitaria identificações com aspectos específicos da 

função.(p. 767)     

 

Outro aspecto importante a ser considerado quando se investiga a função de  

coordenador pedagógico, além dos relativos à formação profissional, são os que se referem à 

história dessa função. De acordo com as mesmas autoras, essa função decorreria da de 

inspetor escolar, um cargo que supõe uma ação controladora. Talvez ainda haja alguma 
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identificação, por parte dos professores, desses dois tipos de função no espaço escolar.  É 

possível que o coordenador ainda seja visto como alguém que vai vigiar os professores e não 

auxiliá-los em seu trabalho. E, a respeito dessa observação, pudemos constatar, na presente 

pesquisa, que há professores que, de certa forma, não aceitam a figura dos gestores como 

superiores na hierarquia de poderes no espaço escolar:  

 

Na verdade a gente pensa, porque uma coisa que tem que  ser entendida por 

todo mundo é que o  trabalho principal da escola é o trabalho do professor. 

Então, o chefe dessa escola é a equipe  de professores porque é eles que têm 

que fazer isso acontecer. O resto... não é que o resto é o resto, o resto não é 

chefe, é apoio, né. Então, também tem que fazer acontecer, mas tem que dar 

apoio pra quê? Pra que o nosso trabalho seja desenvolvido. (Professor de 

Geografia, APÊNDICE B, p.135)  

 

 Clementi (2001), por sua vez, fala em “vícios” associados  ao fazer pedagógico dos 

coordenadores, que teriam resultado de anos de trabalho: “vícios relacionados a posturas mais 

técnicas, mais românticas, protecionistas, autoritárias, enfim, vícios que são frutos de teorias 

ou tendências, reais ou distorcidas, que foram incutidos nos profissionais.”(p.59) Podemos 

pensar que tais enfoques, de alguma forma, compõem a cultura escolar - e por que não? -,  

afetando as relações entre os profissionais da escola. O autoritarismo, que, por vezes, também  

decorre da ação dos próprios professores, pode pôr em risco a construção de um ambiente de 

trabalho mais eficiente porque estruturado em ligações interpessoais marcadas pela prática da 

parceria. Clementi também apresenta essa questão: 

 

Alguns coordenadores[...], ao falar sobre os professores mostram-se 

rigorosos. Agem como juízes, avaliando o que o professor sabe, o que não 

sabe, em que precisa melhorar, avaliando seu trabalho por critérios de 

organização da sala e resultados finais, desconsiderando o processo, o 

conteúdo e a intencionalidade do que foi desenvolvido. Agem de maneira 

descrente e determinista, esquecendo-se de que a autoridade (não o 

autoritarismo) é conquistada pela competência, pela construção diária que se 

estabelece nas relações de parceria, e não pela imposição.(CLEMENTI, 

2001, p.59) 

 

 Apesar de toda a problemática que envolve a ação educativa dos coordenadores 

pedagógicos na Rede Municipal de Ensino, é relevante trazer à discussão que a 

implementação dessa função, nos moldes que a encontramos atualmente, data  da década de 

1980, ocorrida no bojo das discussões nacionais e no meio de projetos pós-ditadura, que 

defendiam a melhoria da educação em todos os estados brasileiros:     
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Na década de 1980, as principais questões educativas diziam respeito à 

melhoria da qualidade do ensino com a diminuição da repetência e da evasão 

escolar. Aquela década, calcada por um movimento pós-ditadura, foi ampla 

em debates e produções científicas que, somadas às alterações legais da 

Constituição Federal de 1988, trouxe novos ares e novas perspectivas para a 

educação nacional, impulsionando o movimento de reforma educativa nos 

estados. (DOMINGUES, 2009, p.66)  

 

 A função articuladora do coordenador pedagógico, mobilizando os saberes docentes e 

a reflexão frente às demandas institucionais, e seu envolvimento direto com a construção e 

execução do Projeto Político Pedagógico da sua unidade de ensino são marcas de sua 

relevância no cenário escolar do século XXI. De acordo com Domingues (2009), os encargos 

da coordenação pedagógica continuam se  transformando e adequando à realidade: 

 

O cargo de coordenador pedagógico vem desde então sendo reescrito e 

reconfigurado pelas mudanças na legislação da educação municipal, pelo 

avanço das investigações  sobre o trabalho dos especialistas na escola, pelas 

mudanças socioeconômicas que tem interferido na organização das escolas 

públicas, pelas diversas compreensões dos profissionais que assumem a 

função e pelas condições materiais objetivas oferecidas à 

escola.(Domingues, 2009, p.75) 

 

 Para essa pesquisadora, a formação docente ocorreria em múltiplas e cotidianas situações: 

“[...] a formação na escola ocorre o tempo todo, nas conversas nos corredores, antes da 

entrada na sala de aula, na sala dos professores [...] (Domingues, 2009, p.65).” O coordenador 

pedagógico faria parte desse mesmo processo reflexivo, mas com a responsabilidade de 

coordenar essa formação que acontece na escola. Ou seja, a autora reafirma a importância 

desse profissional como elemento precioso no processo de formação docente. 

 Quanto ao trabalho em equipe, não podemos deixar de considerar o fato de que as 

atribuições de aula e a possibilidade de remoção de profissionais acabam impedindo que as 

escolas se organizem com equipes fixas ao longo de um tempo maior. A professora de Artes 

foi a única que explicitou essa questão: 

No momento a gente tá com uma equipe nova, porque mudou tudo; mudou 

direção, mudou coordenação, então... [...] Ano passado mudou. Nós 

tínhamos um trabalho aqui que estava sendo feito  com a coordenadora que 

acabou indo embora e com a direção antiga...”  (Professora de Artes, 

APÊNDICE B, p.135-136) 

 

  Tardif e Lessard (2011) acrescentam a essa reflexão mais alguns dados valiosos. 

Analisando a constituição do trabalho docente, enveredam pelo desenvolvimento da 

instituição escolar ao longo da história e trazem à discussão uma característica que, fomentada 
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no setor industrial, teria sido incorporada ao fazer escolar no século XX, no período de 

democratização e massificação das escolas: a divisão do trabalho. Novos agentes ligados à 

educação, no entanto com perfil mais técnico, teriam ocupado o espaço escolar como: 

“supervisores de alunos, encarregados dos alunos portadores de necessidades especiais, 

técnicos em documentação, em educação especial, em serviço social, em trabalhos práticos, 

em audiovisual, em entretenimento, em organização escolar [...]”(Tardif; Lessard, 2011, p.86). 

Profissionais ligados ao saber acadêmico – pedagogos, psicólogos - , por sua vez, também 

teriam se disseminado nas escolas nessa época. De acordo com os autores, tal mudança estaria 

vinculada justamente às novas necessidades sociais decorrentes do processo de 

democratização escolar: 

[...] poderíamos formular a hipótese de que a democratização escolar, a partir 

dos anos 1990, atinge uma nova fase em seu desenvolvimento. Se, nos anos 

1940 a 1980, importava permitir um acesso massivo aos estudos a toda uma 

geração em idade escolar e, desse modo, uma certa ascensão social num 

contexto escolar uniforme e impessoal, se, portanto, o objetivo da 

democratização se definia em termos sociais, hoje ele consiste em fornecer 

serviços educacionais que atendam especificamente às diferentes 

necessidades dos alunos, daí a importância da diversificação do trabalho 

escolar. (Tardif e Lessard, 2011, p.90) 

   

 Por outro lado, essa diversificação de profissionais na estrutura escolar teria gerado novas 

dinâmicas organizacionais e teria instituído uma complexidade maior nas relações de poder 

no  interior da escola: 

[...] o docente generalista viu aparecerem diversos especialistas ao seu redor, 

com quem ele estabelece relações de colaboração, mas também de controle, 

de proximidade,  mas de distanciamento, de trocas e de conflitos; no mesmo 

sentido, o diretor da escola acompanhou o surgimento de diversos 

especialistas  que se instalam em torno dele e o ajudam em seu trabalho, ao 

mesmo tempo em que se apossam de parte da sua tarefa de animação   e 

supervisão pedagógica.(Tardif e Lessard, 2011, p.93) 

 

 A partir da análise das relações de poder, que se revelam no espaço escolar e também das 

que advêm de fora da escola, representando pressões institucionais externas – como as do 

campo das reformas legislativas  -  e  pressões ligadas à produção de saber teórico acadêmico, 

os autores trazem à cena sua tese central a respeito da caracterização do trabalho docente: a 

preponderância das interações humanas como um diferenciador desse trabalho. Sendo assim, 

a escola se diferenciaria de outras organizações: 

[...] a escola representa uma organização de trabalho  estruturada por tensões 

centrais entre os ‘materiais humanos’ na base do processo do trabalho e os 

componentes instrumentais ou burocráticos que interferem necessariamente 

na gestão  e no controle do trabalho escolar. Ela busca objetivos  gerais, mas, 

ao mesmo tempo, as tecnologias, os saberes e o processo de trabalho que 
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tornam possível a realização desses objetivos são irremediavelmente 

marcados pelas dimensões ambíguas, indeterminadas, variáveis do 

‘humano’, que está no coração do trabalho escolar.”(TARDIF ;LESSARD, 

2011, p.107)      

 

  Pensando na construção do patrimônio pedagógico dos docentes e do coordenador 

pedagógico envolvidos nesta pesquisa, ou seja, no conjunto de saberes que cada um deles 

dispõe para a realização do trabalho pedagógico na escola, sobretudo um trabalho mais 

eficiente com as diferenças, essa teoria ilumina nossa análise, porque traz a dimensão humana 

atrelada às tensões burocráticas resultantes da organização escolar. Se a escola como 

instituição define modelos e regras, por outro lado é passível de flexibilizações próprias das 

interações humanas que abriga. Um bom exemplo dessa possibilidade de rompimento de 

paradigma, no interior desse ambiente tão regrado e estruturado como é a escola, é o que 

constatamos com o relato da professora de Artes sobre o desenvolvimento de um projeto na 

escola, que só se efetivou por sua iniciativa e perseverança.  

Além da importância do  trabalho do coordenador pedagógico como articulador de um 

projeto que poderia favorecer o atendimento dos alunos, outro dado obtido na pesquisa foi, 

justamente,  a existência de atividades que ocorrem no contraturno e que se destinam  a alunos 

interessados em participar de um projeto extracurricular. A professora de Artes foi a única a 

citar a atividade. Seu depoimento revela outra percepção da escola e do trabalho, o 

reconhecimento de uma conquista e de uma oportunidade para lidar com novas situações de 

aprendizagem:    

Eu comando a rádio, tem o professor de Educação Física,  o grêmio, o 

professor de História, não...minto, o de Geografia e História também, eles 

dão aula de desenho. [...] Venho em outro horário. Eu venho ao meio dia. [...] 

Eu ganho pra isso, antes a gente não ganhava, no começo não ganhava, mas 

eu comecei a fazer  mesmo sem ganhar. [...] Foi uma coisa que a gente 

conquistou também, acho que justamente por causa de um projeto da USP 

que veio para a Prefeitura com relação à radio, a “Rádio na escola”,  e aí 

possibilitou esses projetos depois serem reconhecidos e  começaram a ser 

valorizados e pagos. Que quando eu comecei, eu fui uma das pessoas que  

não fiz o curso mas não me conformava em ver o equipamento todo parado 

aí e encaixotado e enfiei as caras. E comecei a fazer um horário assim e a 

coordenadora me liberava de algumas reuniões e eu comecei a fazer o 

projeto. (Professora de Artes, APÊNDICE B, p.133-134) 

 

 A professora de Artes, conforme já foi analisado no capítulo 3 – O patrimônio 

pedagógico e a trajetória pessoal – é uma das mais antigas professoras daquela unidade de 

ensino e participou ativamente da construção do seu projeto pedagógico. A história  daquela 

instituição, ou seja,  os vinte anos de trabalho naquela  escola,  incidiram  na composição de 
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seu patrimônio pedagógico e, por sua vez, esse patrimônio foi afetando a cultura da escola . E 

talvez apenas não afete mais ainda essa cultura,  pois a própria instituição que abre brechas de 

inovação também, pelos motivos apontados anteriormente neste capítulo – entraves nas 

reuniões pedagógicas e nas relações com a coordenação pedagógica da escola – dificulta a 

circulação de ideias, a troca entre os saberes de professores mais jovens  com os mais 

experientes. A análise da próxima tabela, na qual estão sintetizadas as representações dos 

entrevistados a respeito do trabalho em equipe na unidade de ensino,  evidencia essa 

dificuldade.    

  

Tabela 10 -  Representações sobre o trabalho em equipe na escola 

Representações  Professor/coordenador pedagógico 

 Equipe de professores em sintonia X 

equipe-gestão, “fora de linha” 

 

Professor de geografia 

 

 O trabalho se dá na sala de aula, trabalho 

solitário 

 

Professora de Língua Portuguesa 

 Equipe gestora nova (diretora e 

coordenador pedagógico)  implementando 

mudanças 

  

Professora de Artes  

 Falta de integração dos docentes e 

dificuldades na implementação de 

projetos  provocadas  pela má gestão do 

coordenador pedagógico 

  

Professor de História 

 O trabalho se faz pelo convencimento e 

não pela imposição 

 

Coordenador pedagógico  

 

 A única professora que considerou a mudança de gestores como um fator desarticulador 

do projeto pedagógico foi a de Artes, conforme transcrição anterior. Tal fato pode corroborar a 

ideia de que certos saberes decorreriam de um patrimônio pedagógico marcado pela 

participação mais ativa na construção de um  projeto pedagógico, como é o caso dessa 

professora. Ela, de fato, é a única que dispõe de um referencial para compreender as 

transformações: como estava sendo desenvolvido o trabalho com a equipe e como passou a 

ser.  

 O coordenador pedagógico, por sua vez, no árduo processo de construção de seu 

patrimônio pedagógico nessa função, não justifica as dificuldades de articular o trabalho 

pedagógico dos docentes e a composição de uma equipe em torno de um projeto, por esse 

mesmo argumento: o fato de ser novo na função e na escola. Para ele,  ao analisar sua prática, 
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expõe aprendizados preciosos, ainda que não percebidos pelos docentes sujeitos da pesquisa. 

Fala da importância do convencimento: “O que eu percebo  nesse tempo que eu tenho de CP, 

você tem que convencer, manter o diálogo com o professor. Não adianta você impor, porque 

mesmo que o professor aceite, ele não... o trabalho dele não é  empolgante.”(Apêndice B, 

p.136) Neste ponto, podemos recorrer à conceitualização de cultura escolar proposta na 

presente pesquisa para tecer mais algumas considerações.  

 Para Julia (2001), cujos conceitos referentes à cultura escolar foram citados na introdução 

e no capítulo 3 desta dissertação, a cultura escolar se faz com “normas” e com “práticas” e 

sempre relacionada às demais culturas de uma determinada época (p.10). E quais seriam as 

marcas mais relevantes das culturas da sociedade contemporânea que trariam contribuições a 

esta pesquisa? Já foi mencionado, nas reflexões introdutórias desta dissertação, todo o avanço 

que a legislação brasileira junto aos gestores de políticas públicas tem promovido no campo 

educacional, sobretudo na oferta de escolaridade ou acesso à escola: a Constituição Federal de 

1988, A Lei de Diretrizes e Bases  de 1996 assim como os documentos referentes à inclusão 

de alunos com deficiência nas escolas regulares – Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva de Educação Inclusiva e a Convenção sobre os Direitos da pessoa com 

Deficiência, entre outros. E, de fato, alguma melhoria quantitativa tem se revelado nas últimas 

décadas, ainda que os índices sejam precários, de acordo com Marcílio (2014): 

 

As avaliações mostraram uma melhora dos indicadores educacionais na 

década em questão [de 1990], mas de forma muito lenta. [...] Um dos 

notáveis avanços no período foi de ordem quantitativa. No final da década de 

1990, praticamente todas as crianças brasileiras entre 6 e 14 anos de idade 

frequentavam a escola. [...] A queda do analfabetismo  foi registrada na 

maior parte do país, e foi mais acentuada nas regiões mais pobres [...] Se, 

entre 2004 e 2009, um milhão de brasileiros deixaram de ser analfabetos 

absolutos, conforme  mostraram os dados da PNAD e do Ipea, há ainda 14,1 

milhões de pessoas analfabetas totais, número inconcebível para o século 

XXI. (MARCÍLIO, 2014, p.444) 

 

Mesmo diante de alguns avanços nos indicativos sociais em relação à educação, 

sabemos que a escola, sobretudo a da rede pública, é vista como uma instituição desacreditada 

marcada pelos baixos salários oferecidos aos educadores e por crescente desvalorização 

profissional.23 Certamente essas marcas, que estão presentes na cultura social e política, 

                                                           
23

    Diversas matérias jornalísticas abordaram o tema da docência enquanto profissão rejeitada pelos 

jovens que estão se preparando para ingressar na vida profissional – dado que mostra o quanto essa profissão 

vem sofrendo desvalorização social: OLIVEIRA, T. “Quem quer ser professor” Carta Capital, 2011;  “Quem 

quer ser professor?”, Estadão, 2013 (m.opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,quem-quer-ser-professor).  
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também incidem sobre a cultura escolar, afetando todos os envolvidos em sua construção. 

Não podemos, portanto nos esquivar dessa realidade – de descrédito e de perda de prestígio 

profissional -  tão pulsante, que acaba sendo mais um elemento na construção do patrimônio 

pedagógico de cada profissional da educação, ainda que não tão determinante como vimos 

nesta pesquisa em que só um dos sujeitos menciona esse fato: “[...] a maioria faz...[participa 

das reuniões] por uma questão salarial também, porque são horas que você estuda e recebe 

por isso. A verdade é essa, é uma questão salarial.”(Professora de Língua Portuguesa,  

APÊNDICE B, p.134) 

Frago (1996), cujas ideias foram utilizadas anteriormente, direciona, por sua vez,  a 

discussão sobre o fazer escolar para a  multiplicidade, lembrando que a ação pedagógica 

envolve diversos atores – professores, pais, alunos, administradores, funcionários, gestores. 

Seriam muitas as culturas: “Cada establecimiento docente tiene, más o menos acentuada, su 

propia cultura, unas características peculiares.”(Frago, 2006, p.80).  Notamos que a escola 

objeto desta pesquisa possui traços que conferem especificidade ao seu funcionamento, ou 

seja, marcas de uma cultura própria como foi apontado por Frago (1996, 2006). A organização 

das salas de aula, definidas por disciplinas e não por turmas; a constância de um grupo 

numeroso de professores- módulo suprindo as faltas dos titulares; e até mesmo o uso de 

cadernos pedagógicos para alunos com necessidades especiais – dados coletados no Apêndice 

A -  são marcas de uma cultura particular, de um modo de fazer próprio dessa unidade de 

ensino. São aspectos estruturais que derivam de conquistas como no caso do uso das salas de 

aula, como já foi mencionado no capítulo 3 ( O patrimônio pedagógico e a trajetória pessoal). 

 Mas, se cada unidade de ensino dispõe de uma cultura escolar própria, com modos de 

fazer e de pensar específicos, também sabemos que há a cultura dos “reformadores”, a cultura 

de quem escreve as leis e impõe sua implementação: 

 

Hay, pues, culturas específicas de cada centro docente, de cada nível 

educativo y de cada uno de los grupos de actores que intervienen en la vida 

cotidiana de las instituciones de enseñanza, así como subculturas más 

específicas. Pero dichas instituciones no operan en el vacío. Actuan dentro 

de un marco legal y de una política determinada que tiene su propia cultura. 

Una cultura producida y gestionada por reformadores, gestores y 

supervisores con su propia y específica concepción o forma de ver la 

escuela, y en interacción con una ciencia o ciencias de la 

educación[...](FRAGO, 2006, p.81)  

 

 Nesta pesquisa, todo o aparato pró-inclusão da legislação do município de São Paulo e 

mesmo as leis que regulamentam as jornadas de trabalho representariam marcas de uma 



103 
 

cultura dos reformadores, uma cultura construída externamente ao espaço escolar, cultura que 

tende a uniformizar as práticas, pois impacta todas as unidades de ensino da rede municipal. 

Tal cultura, que muitas vezes é imposta, por mais benefícios que possa acarretar – já que 

busca atender a demandas de toda a sociedade por uma escola melhor – engendra conflitos no 

espaço escolar, como esses relatados neste capítulo: as dificuldades estruturais na gestão das 

reuniões pedagógicas, entraves nas articulações esperadas entre a professora de apoio e 

acompanhamento à inclusão (PAAI) e a equipe docente da escola. Talvez o trabalho com as 

diferenças só se torne mais efetivo quando esse conflito gerado pelo embate de culturas 

escolares – da unidade de ensino (dos coordenadores pedagógicos, dos professores)  e dos 

reformadores – for elucidado. Para isso, será necessário criar instâncias institucionais nas 

quais seja possível compartilhar os patrimônios pedagógicos de todos os envolvidos na ação 

educativa, de  modo que as experiências de sucesso estejam presentes e as de insucesso 

possam ser objeto de reflexão e transformação.          
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6.  Considerações finais  
 

 

O objetivo desta pesquisa foi contribuir para os estudos sobre a prática dos professores 

diante do desafio de trabalhar com as diferenças nas salas de aula regulares. Procuramos, com 

esta investigação, desvendar caminhos que apontassem para a realização desse trabalho. 

Caminhos que indicassem e revelassem possibilidades. Nosso olhar se dirigiu ao professor, 

explorando a construção do que chamamos de patrimônio pedagógico, conceito central neste 

trabalho, o qual foi desenvolvido e  relacionado a vários aspectos: às trajetórias pessoais, aos 

saberes e representações e às dimensões institucionais. Partimos da ideia de patrimônio 

pedagógico como um conjunto de saberes e representações que o professor vai construindo ao 

longo do exercício de sua profissão, saberes que podem ser partilhados, revistos e 

constantemente reconstruídos e que podem ser favorecedores ou não de um trabalho 

produtivo com as diferenças que se encontram na sala de aula. Diferenças que são socialmente 

construídas  a partir de padrões de normalidade impostos , por meio de um processo chamado 

de “normalização” (Silva, 2009; Goffman, 2008), conceito que compôs o cenário da pesquisa.  

Entendemos que o patrimônio pedagógico seria gestado em uma determinada cultura 

escolar, conceito sobre o qual vários teóricos se debruçaram e aqui escolhemos Dominique 

Julia (2001) e Antonio Viñao Frago (1996,1998) para nos orientar,  considerando que o 

conceito de forma escolar (VINCENT, LAHIRE,THIN,2001) lhe garante importante suporte. 

Tanto a elaboração teórica de  Moscovici (2012) sobre o conceito de representação foi 

utilizado, assim como as reflexões de Henri Lefebvre (1983). A teoria dos saberes docentes de 

Maurice Tardif (1991,2000,2011) e Claude Lessard (1991)  e suas reflexões sobre o trabalho 

docente (2011) alicerçaram esta pesquisa. Autores que trabalham com as relações de poder e 

colaboração  no interior da escola, como Michael Fullan (2003), Andy Hargreaves (2003) 

além de algumas autoras – Domingues (2009), Clementi (2001) e Placco, Souza e Almeida 

(2012) - que elaboraram importantes reflexões sobre o papel do coordenador pedagógico no 

contexto das escolas brasileiras também  iluminaram a análise feita nesta pesquisa. Contamos 

também com a  reflexão que vem sendo construída por Vera Maria Candau (2011, 2012) sobre 

currículos e didáticas interculturais. 

A etapa prática da pesquisa ocorreu no ano de 2013, no qual foi escolhida a unidade de 

ensino, que seria sujeito da investigação, a partir das indicações de um CEFAI (Centro de 

Formação e Acompanhamento à Inclusão). Nessa escola foi realizado um período de 

observação em uma das salas de 5ª série, e, posteriormente, realizamos entrevistas com alguns 
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professores e com o coordenador pedagógico. Os dados dessa etapa estão dispostos nos 

apêndices da pesquisa. 

A análise dos dados nos apontou algumas questões importantes. A trajetória pessoal 

pode incidir sobre a construção do patrimônio pedagógico de um professor de forma muito 

produtiva, sobretudo, se ele tiver participado ativamente da elaboração do projeto político 

pedagógico da escola em que trabalha, como ocorreu com a professora de Artes.  Outra 

questão é a do tempo de trabalho na função:  o pouco tempo de serviço na função e na 

instituição, como no caso do coordenador pedagógico,  revelaram uma inexperiência e um 

desenraizamento, que, de certa forma, comprometeram sua  ascendência sobre a equipe de 

professores. Por outro lado, o fato de a equipe dispor de professores de várias idades e com 

diferentes tempos de trabalho docente poderia ser entendido como um fator de 

enriquecimento, como possibilidade de compartilhar  patrimônios pedagógicos. Mas, para 

isso seria necessária uma dinâmica estrutural mais direcionada para esse sentido. A análise 

dos dados do último capítulo, no entanto,  indicou uma série de entraves para a interação entre 

os educadores da escola.    

Quanto à análise dos dados sobre os demais saberes docentes e as representações que 

estão presentes na composição do patrimônio pedagógico, concluímos que  o entendimento 

dos professores entrevistados sobre a deficiência intelectual ainda se mistura às 

representações de um suposto “modelo médico da deficiência”, segundo o qual a sociedade 

não se responsabilizaria pela educação dessas pessoas. O  que nos mostra que ainda a 

deficiência é vista, mesmo no espaço escolar, como um problema da área médica. Por outro 

lado, o fato  de o  laudo ser muito importante  também pode ser entendido pela ótica das  

famílias, isto é,  como instrumento para o acesso a serviços oferecidos pelo poder público, 

como atendimentos  especializados e uso de transporte. Outra consideração  a ser feita a partir 

dos dados referentes aos saberes  é a que se refere à ação pedagógica da professora de Artes, 

que resulta do seu  patrimônio pedagógico. Sua prática acolhedora e potente  em relação aos 

alunos de um modo geral e, particularmente em relação aos alunos com deficiência 

intelectual,  foi um dos únicos dados que se aproximou  do que Lefebvre (1983) chama de 

obra, já que percebemos, nessa prática,  uma relação dialética entre o vivido e o concebido, 

este explicitado pelo conjunto de saberes profissionais e os da formação – leituras e cursos 

efetivados para “receber” os alunos com deficiência. Essa prática -  e todo o empenho da 

professora de ocupar os espaços de forma criativa e ousada, como vimos no relato da 

instauração do projeto da rádio ou mesmo da transformação da sala de laboratório em sala de 

Artes -    apontou para uma superação das representações que sugerem a impossibilidade do 
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trabalho educacional com pessoas com deficiência intelectual  assim como com pessoas que 

apresentam muitas dificuldades pedagógicas no interior da escola.        

 Outra prática importante, que também nos levaria na direção da construção de uma 

obra seria o caderno de J. proposto pelo professor de Matemática. Esse material, 

especialmente criado para um aluno com deficiência intelectual, que não está alfabetizado 

ainda na 5ª série, nos revelou uma possibilidade de trabalho. O professor, que não participou 

das entrevistas, mas viabilizou o acesso ao caderno e permitiu a observação de algumas aulas, 

estava preocupado em ensinar o aluno J. não só aprendizados da Matemática como também 

algumas aproximações  da alfabetização. O uso de um caderno não padronizado funciona 

como um efetivo recurso didático para um aluno que aproveita pouco as supostas 

padronizações no interior da sala de aula, na coletividade da sala de aula. Aqui teríamos um 

exemplo  de um saber da experiência advindo do patrimônio pedagógico  desse professor  - 

talvez resultante do conhecimento desse instrumento usado naquela unidade de ensino -  

incidindo sobre sua ação didática e voltando a compor esse patrimônio. São exemplos muito 

potentes de possibilidade de trabalho com alunos com deficiência intelectual. No entanto, por 

que não são recursos largamente usados naquela escola? Aqui nos deparamos com as 

conclusões referentes à análise dos dados do capítulo “O patrimônio pedagógico e a dimensão 

institucional”. 

É essencial, neste momento em que estão em prática já há algum tempo, políticas 

públicas que pretendem favorecer o trabalho educacional com alunos com deficiência, que 

reconheçamos o seu valor e também que possamos analisar a sua eficiência. Tanto as salas 

(SAAIS)  como os professores de apoio (PAAIS) assim como os centros de formação e de 

acompanhamento à inclusão (CEFAIS) representam um passo importante na criação de redes 

de apoio na rede municipal de São Paulo . O aluno J. pode frequentar, no contraturno, a SAAI 

de sua escola, utilizando o transporte da prefeitura e, com isso,  ter um atendimento 

especializado garantido pelo poder público. Infelizmente, existem entraves, como vimos no 

último capítulo, que impedem que o funcionamento dessa rede seja mais efetivo, sendo um 

deles a dificuldade de articulação entre os seus vários elementos:  internos – relacionado à 

cultura escolar   -  e externos à escola, como os referentes às reformas. 

A professora de apoio, embora seja reconhecida pelos professores e pelo coordenador 

pedagógico como um elemento facilitador do trabalho com alunos com deficiência intelectual, 

ela não dispõe de um horário fixo para conversar com os professores e nunca está presente nas 

reuniões pedagógicas.  E aqui nos deparamos com uma consideração importante a ser feita 

sobre as questões institucionais observadas: toda a riqueza dos patrimônios pedagógicos 
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analisados nesta pesquisa pode cair no esquecimento,  como resultado da dificuldade de serem 

compartilhados na unidade de ensino. Como apontamos, a reunião pedagógica é um caminho 

essencial para que haja uma reflexão sobre  as práticas vivenciadas, para que o patrimônio 

pedagógico de cada professor e de cada coordenador  seja alimentado pela troca de saberes e 

para que possa também ser revisto. No entanto, a própria instituição que cria a possibilidade 

do encontro, prevendo constantes  horários de reunião pedagógica, e determina a necessidade 

de articulação representada na função de coordenador pedagógico, também  cria jornadas de 

trabalho diferenciadas prejudicando a formação de uma equipe constante de trabalho.  

Todas as dimensões relacionadas à composição do que chamamos de patrimônio 

pedagógico analisadas nesta pesquisa interagem de alguma forma e nos auxiliam a vislumbrar 

caminhos para a realização do trabalho com as diferenças, e mais especificamente, com 

alunos com deficiência intelectual nas escolas regulares, a fim de garantir-lhes o direito à 

igualdade. A trajetória dos professores se revelou muito importante na composição de cada 

patrimônio: a história de cada um, a escolha da docência como uma profissão, o tempo de 

trabalho nessa profissão e, sobretudo, o tempo de trabalho naquela unidade de ensino. 

Conhecer a história da escola em que se trabalha parece ser um caminho importante, 

principalmente, em relação aos objetivos desta pesquisa, quando aquela escola realizou ações 

significativas quanto ao acolhimento de alunos com deficiência. A outra dimensão analisada – 

os saberes e representações – também apontam para interessantes caminhos: a necessidade de 

superar  representações sobre a impossibilidade de um trabalho educacional efetivo com esses 

alunos, a ousadia de acreditar em saberes da experiência como o que levou ao uso de um 

caderno pedagógico individualizado. E finalmente, a análise da dimensão institucional nos 

aponta o caminho da troca, do encontro e compartilhamento de patrimônios, como algo que 

enriqueceria essa ação pedagógica.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

Referências 

 

 
ALMEIDA, Dulce Barros. Do especial ao inclusivo? Um estudo da proposta de 

implementação de inclusão escolar na rede estadual de Goiás, no município de Goiânia.Tese 

(Doutorado) -  UNICAMP, 2003. Disponível em: 

  <http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000304509>. Acesso em: 28 

mai. 2012.  

 

AMERICAN ASSOCIATION ON MENTAL RETARDATION. Multidimensionalidade do 

Retardo Mental. In: Retardo mental: definição, classificação e sistemas de apoio. 10º edição. 

Porto Alegre: Artmed, 2006. 

 

BENDINELLI, Rosanna Claudia. Redes de apoio e a politica de inclusão escolar no 

município de São Paulo. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Educação, universidade de 

São Paulo, 2012. Disponível em:  <www.teses.usp.br/teses/>. Acesso em: 9 fev. 2014. 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário 

Oficial da União, Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em:  

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituição.htm>. Acesso em: 3 mar 2012. 

 

_______. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira. Censo escolar: consulta à matrícula. Disponível em: 

<http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-matricula>. Acesso em: 10 mar. 2014. 

 

______. Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência comentada. Brasília: 

Secretaria Especial de Direitos Humanos/ Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência, 2008. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/politica.pdf>.  Acesso em: 10 jul. 2013. 

 

______. Declaração de Salamanca: sobre princípios, políticas e práticas na área das 

necessidades educativas especiais. Secretaria de Educação Especial. 1994.  Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/politica.pdf . Acesso em: 10 jul. 2013. 

 

______. Declaração Universal Dos Direitos Humanos. Adotada e proclamada pela resolução 

217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Brasília: 

1998. Disponível em: http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2009/11/declaracao-

universal-dos-direitos-humanos-garante-igualdade-social. Acesso em: 26 out. 2013. 

 

______. Lei n° 9394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. Diário Oficial da União. Brasília, 1996. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br./ccivil-03/leis/L9394/96,httm>. Acesso em 5 de março de 2012. 

 

______. Lei n° 11.274, de 6 de fevereiro de 2006. Altera a redação dos arts. 29, 30, 32 e 87 da 

Lei n
o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o ensino fundamental, com 

matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade.  Diário Oficial da União. Brasília, 

2006. Disponível em: 

 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/l11274.htm>. Acesso em: 5 

jun. 2015. 

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000304509
http://www.teses.usp.br/teses/
http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-matricula
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/politica.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/politica.pdf
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2009/11/declaracao-universal-dos-direitos-humanos-garante-igualdade-social
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2009/11/declaracao-universal-dos-direitos-humanos-garante-igualdade-social
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/l11274.htm


109 
 

______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília/DF: Ministério da 

Educação, 2008. Disponível em http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/politica.pdf . 

Acesso em: 25 jul. 2011. 

 

______. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria Nacional de 

Assistência Social. Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Brasília: MDS, 

2009. Disponível em: <http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/secretaria-nacional-de-

assistencia-social-snas/cadernos/tipificacao-nacional-de-servicosocioassistenciais/tipificacao-

nacional-de-servicos-socioassistenciais>. Acesso em: 10 mai. 2015. 
 

 ______. Referenciais para a formação de professores. Brasília: Ministério da Educação e 

Cultura/SEE. 1999. 

 

______. Ministério da Educação. Relatório Educação para Todos no Brasil, 2000 – 2015/ 

Ministério da Educação. Brasília: MEC, 2014. Disponível em: 

<http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002326/232699POR.pdf>. Acesso em: 7 de jul. 2015.  

 

______. Resolução CEB/CNE nº 2, de 11 de fevereiro de 2001. Institui Diretrizes Nacionais 

para a Educação Especial na Educação Básica. Diário Oficial da União, Brasília, 2001. 

Disponível em: 

<HTTP:// portal.mec.gov.br./dmdocuments/rceb004_09.pdf>. Acesso em: 23 ago. 2011. 

 

______. Resolução CEB/CNE nº 4, de 02 de outubro de 2009. Institui Diretrizes Operacionais 

para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, Modalidade Educação 

especial. Diário Oficial da União, Brasília, 2009. Disponível em: 

<HTTP:// portal.mec.gov.br./dmdocuments/rceb004_09.pdf>. Acesso em: 23 ago. 2011. 

 

BRAYNER, Natália Guerra. Patrimônio cultural imaterial: para saber mais. Brasília, DF: 

IPHAN, 2007. Disponível em: 

<https://centrodepesquisaeformacao.sescsp.org.br/uploads/BibliotecaTable/9c7154528b82089

1e2a3c20a3a49bca9/138/13767633911715480676.pdf >. Acesso em 23 mar. 2014.  

 

BUENO, Belmira Oliveira. Entre a Antropologia e a História: uma perspectiva para a 

etnografia educacional. Perspectiva, Florianópolis, v. 25, n. 2, 471-501, jul./dez. 2007. 

Disponível em: < https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/view/1819>. Acesso 

em: 15 mar. 2013. 
 

CANDAU, Vera Maria. Educação em direitos humanos e diferenças culturais: questões e  

caminhos. Rio de Janeiro: 7 Letras,  2011. 

 

______. Sociedade multicultural e educação: tensões e desafios. In CANDAU, Vera Maria 

(org.) Didática critica intercultural: aproximações. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. 
CARVALHO, Cristina Maria Coin. O aluno com deficiência intelectual na sala de aula do 

ensino fundamental II: reflexões e proposições. Monografia realizada no curso de Pós-

graduação e Educação Inclusiva.  Instituto Superior de Educação Vera Cruz (ISEVEC). São 

Paulo, 2011. 

CARVALHO, Erenice Natália Soares; MACIEL, Diva Maria Moraes de Albuquerque. Nova 

concepção de deficiência mental segundo a American Association  on Mental Retardation –

AAMR: 2002 System. Temas em Psicologia. vol.11 nº2 Ribeirão Preto, dez. 2003. Disponível 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/politica.pdf
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/secretaria-nacional-de-assistencia-social-snas/cadernos/tipificacao-nacional-de-servicosocioassistenciais/tipificacao-nacional-de-servicos-socioassistenciais
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/secretaria-nacional-de-assistencia-social-snas/cadernos/tipificacao-nacional-de-servicosocioassistenciais/tipificacao-nacional-de-servicos-socioassistenciais
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/secretaria-nacional-de-assistencia-social-snas/cadernos/tipificacao-nacional-de-servicosocioassistenciais/tipificacao-nacional-de-servicos-socioassistenciais
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002326/232699POR.pdf
https://centrodepesquisaeformacao.sescsp.org.br/uploads/BibliotecaTable/9c7154528b820891e2a3c20a3a49bca9/138/13767633911715480676.pdf
https://centrodepesquisaeformacao.sescsp.org.br/uploads/BibliotecaTable/9c7154528b820891e2a3c20a3a49bca9/138/13767633911715480676.pdf
https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/view/1819


110 
 

em: 

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413389X2003000200008>. 

Acesso em: 9  jun. 2014. 

CASTRO, Adriano Monteiro. A avaliação da aprendizagem no contexto da inclusão de 

alunos com necessidades educacionais especiais na escola pública. Tese de doutorado. 

FEUSP.(2007) 

 

CHARTIER, Roger. O mundo como representação. Estudos Avançados, vol.5 nº 11. São 

Paulo Jan./Abr. 1991. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-

40141991000100010&script=sci_arttext>. Acesso em:  19 nov.  2013.  

 

CHERVEL, André. História das disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de pesquisa. 

Teoria & Educação. Porto Alegre, 2, p.177-229, 1990. Disponível em: < 

http://moodle.fct.unl.pt/pluginfile.php/122510/mod_resource/content/0/Leituras/Chervel01.pd

f>. Acesso em: 10 jul. 2015. 

 

CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. São Paulo: Estação Liberdade: Editora 

UNESP, 2001. 

 

CLEMENTI, Nilba. A voz dos outros e a nossa voz: alguns fatores que intervêm na atuação 

do coordenador. In: ALMEIDA, Laurinda Ramalho; PLACCO, Vera Maria Nigro (Orgs.). O 

coordenador pedagógico e o espaço da mudança. São Paulo: Edições Loyola, 2001. 

 

CURY, Carlos Roberto Jamil. Direito à educação: direito à igualdade, direito à diferença. 

Cadernos de Pesquisa, nº116. São Paulo, julho de 2002. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/cp/n116/14405.pdf. Acesso em: 3 set. 2013. 

 

______, Carlos Roberto Jamil. Os fora de série na escola. Campinas, SP: Armazém do Ipê 

(Autores Associados), 2005.   

  

DE PAULA, Z. C., MENDONÇA, L.G., e ROMANELLO, J.L. (orgs.). Polifonia do 

patrimônio. Londrina: Eduel,  2012.  

  

DIAS-DA-SILVA, Maria Helena Galvão Frem. Passagem sem rito: as 5as séries e seus 

professores. 3ª edição. Campinas: Papirus, 2010. 

 

DOMINGUES, Isaneide. O coordenador pedagógico e o desafio da formação contínua do 

docente na escola. 2009. 235p. Tese (Doutorado) – Faculdade de Educação, Universidade de 

São Paulo, 2009. Disponível em:  <www.teses.usp.br/teses/>. Acesso em: 9 mar. 2014. 

 

FONTES, Rejane de Souza; PLETSH, Márcia Denise;  BRAUN, Patrícia; GLAT, Rosana.In: 

GLAT, Rosana(org.). Educação Inclusiva: Cultura e Cotidiano Escolar. Rio de Janeiro: 7 

Letras, 2007. 

 

FRAGO, Antonio Viñao. Culturas escolares, reformas e innovaciones: entre la tradición y el 

cambio. VIII Jornada Estatales - Forum Europeo de administradores de la Educación. 

Murcia: Compobell, 1996. 

   

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413389X2003000200008
http://moodle.fct.unl.pt/pluginfile.php/122510/mod_resource/content/0/Leituras/Chervel01.pdf
http://moodle.fct.unl.pt/pluginfile.php/122510/mod_resource/content/0/Leituras/Chervel01.pdf
http://www.scielo.br/pdf/cp/n116/14405.pdf
http://www.teses.usp.br/teses/


111 
 

______. Por uma história de la cultura escolar: enfoques, cuestiones, fuentes. 

VALLADOLID: Espanha, 1998.  

 

______. Sistemas educativos, culturas escolares y reformas: continuidades y câmbios. 

Madrid: Morata, 2006. 

  

FULLAN, Michael; HARGREAVES, Andy. A escola como organização aprendente – 

buscando uma educação de qualidade. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000. 

 

FUSARI, José Cerchi. Formação Contínua de educadores na escola e em outras situações. In: 

BRUNO, Eliane Bambini  Gorgueira; ALMEIDA, Laurinda Ramalho; CHRISTOV, Luiza 

Helena da Silva (orgs.). O coordenador pedagógico e a formação docente. São Paulo: 

Edições Loyola,  2000. 

 

GOFFMAN, Erving.  Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Rio de 

Janeiro: LTC, 2008. 

 

GOODSON, Ivor F. Dar voz ao professor: as histórias de vida dos professores e o seu 

desenvolvimento profissional. In: NÓVOA, António. Vida de Professores. Porto: Porto 

Editora, 2000. 

 

HILSDORF, Maria Lucia Spedo. História da Educação Brasileira: leituras. São Paulo: 

Cengage Learning, 2003. 

  

HOUAISS, A. Grande Dicionário Houaiss Beta da Língua Portuguesa. Instituto Antonio 

Houaiss. 2012. Disponível em: < http://houaiss.uol.com.br/>. Acesso em:  20  jan. 2014. 

  

JANNUZZI, Gilberta de Martins. A educação do deficiente no Brasil: dos primórdios  ao 

início do século XXI. Campinas, SP: Autores Associados, 2006. 

  

JULIA, Dominique. A cultura escolar como objeto histórico. In: Revista Brasileira de 

História da Educação. Sociedade Brasileira de História da Educação/Autores Associados: 

Campinas, janeiro/junho, 2001, nº1, p.9-43. 

 

LAHIRE, Bernard. Sucesso escolar nos meios populares: as razões do improvável. São 

Paulo: Ática,  1997. 

 

LEFEBVRE, Henri. La presencia y la ausencia: contribución a la teoria de las 

representaciones. México: Fonde de cultura Económica, 1983. 

 

LIMA, Norma Silvia Trindade. Inclusão escolar e a identidade do professor: a escola com 

palco de invenção. Tese de doutorado. Unicamp. 2003. Disponível em: 

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000316558. Acesso em: 9 abr. 

2012. 

 

LUIZ, Flavia Mendonça Rosa; BORTOLI, Paula Saud De; FLORIA-SANTOS, Milena e 

NASCIMENTO, Lucila Castanheira. A inclusão da criança com Síndrome de Down na 

rede regular de ensino: desafios e possibilidades. Revista Brasileira de Educação Especial, 

Marília, set-dez.,v.14, nº 3. 

 

http://houaiss.uol.com.br/
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000316558


112 
 

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar: caminhos, descaminhos, desafios, 

perspectivas. In: MANTOAN, Maria Teresa Egler (Org.). O Desafio das Diferenças nas 

Escolas. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 

 

MARCÍLIO, Maria Luíza. História da Escola em São Paulo e no Brasil. São Paulo: 

Imprensa Oficial do Estado de São Paulo: Instituto Fernand Braudel, 2005. 

 

MARQUES, Luciana Pacheco. O professor de alunos com deficiência mental: concepções 

e prática pedagógica. Juiz de Fora/MG: Editora UFJF, 2001. 

 

MAZZOTTA, Marcos J. S. Educação especial no Brasil: História e políticas públicas. São 

Paulo: Cortez, 2005. 

 

MEIRIEU, Philippe. Aprender... Sim, mas como? Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 

 

MITTLER, Peter. Educação Inclusiva: contextos sociais. Porto Alegre: Artmed, 2003. 

 

MOSCOVICI, Serge. A psicanálise, sua imagem e seu público. Petrópolis: Vozes, 2012. 

 

NOVAIS, Gercina Santana. Formação docente  e inclusão escolar: ensinando de um jeito que 

não aprendi? In: NOVAIS, G.S. e CICILLINI,G.A.(org.). Formação Docente e Práticas 

pedagógicas: olhares que se entrelaçam. Araraquara, Junqueira&Marin e Belo Horizonte, 

FAPEMIG, 2010. 

 

NÓVOA, António. A história do ensino primário em Portugal: balanço da investigação 

realizada nas últimas décadas. 1º Encontro de História da Educação em Portugal, 

Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa, 1988. 

 

OLIVEIRA, Romualdo Portela. O Direito à Educação. In: OLIVEIRA, Romualdo Portela; 

ADRIÃO, Theresa (Orgs.). Gestão, financiamento e direito à educação: análise da 

Constituição Federal e da LDB. São Paulo: Xamã, 2007. 

 

OLIVEIRA, Tory. Quem quer ser professor? Carta Capital (revista difgital), São Paulo, 26 

abr. 2011. Educação. Disponível em:< http://www.cartacapital.com.br/educacao/quem-quer-

ser-professor>. Acesso em: 10 mai. 2015. 

 

PACHECO, José; EGGERTSDÓTTIR, Rosa; MARINÓSSON, Gretar L. Caminhos para a 

inclusão: um guia para o aprimoramento da equipe escolar. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

 

PATTO, Maria Helena de Souza. O fracasso escolar como objeto de estudo: anotações sobre 

as características de um discurso. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, nº 65, maio de 1988. 

Disponível em: < http://www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/cp/arquivos/708.pdf>. Acesso 

em: 8 jul. 2015.    

 

PENIN, Sonia. Cotidiano e Escola: a obra em construção. (O poder das práticas cotidianas na 

transformação da escola). São Paulo: Cortez,  2011. 

 

_______, Sônia Teresinha de Sousa. A professora e a construção do conhecimento sobre o 

ensino. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, nº 92, p.5-15, fev. 1995. 

http://www.cartacapital.com.br/educacao/quem-quer-ser-professor
http://www.cartacapital.com.br/educacao/quem-quer-ser-professor
http://www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/cp/arquivos/708.pdf


113 
 

PERRENOUD, Philippe. A pedagogia na escola das diferenças: fragmentos de uma 

sociologia do fracasso. Porto Alegre: Artmed, 2001. 

 

PRIOSTE, Claudia Dias. Diversidade e adversidades na escola: queixas e conflitos de 

professores. Dissertação de mestrado. São Paulo. FEUSP. 2006. 

 

PRIOSTE, Cláudia;  RAIÇA, Darcy;  MACHADO, Maria Luísa Gomes. Dez questões sobre 

educação inclusiva de pessoas com deficiência mental. São Paulo, SP: Avercamp, 2006. 

 

PLACCO, Vera Maria Nigro de Souza; SOUZA, Vera Lucia  Trevisan; ALMEIDA, Laurinda 

Ramalho. O Coordenador Pedagógico: aportes à proposição de politicas públicas. Cadernos 

de pesquisa, São Paulo, vol.42, nº 147, p.754-771, set/dez. 2012. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-15742012000300006&script=sci_arttext. Acesso 

em: 22 fev. 2014. 

 

RANIERI, Nina Beatriz Stocco. Apresentação. In: RANIERI, Nina Beatriz Stocco (coord.); 

RIGUETTI, Sabine (Org.). Direito à educação: aspectos constitucionais. São Paulo: EDUSP, 

2009.  

 

SAAD, Suad Nader. Preparando o caminho da inclusão: dissolvendo mitos e preconceitos 

em relação à pessoa com Síndrome de Down. São Paulo: Vetor, 2003. 

 

SACRISTÁN, J. G. Currículo e diversidade cultural. In: SILVA, T.T. e MOREIRA, A.F. 

(orgs.) Territórios Contestados: o currículo e os novos mapas políticos e culturais. 

Petrópolis: Vozes, 1995. 

 

SANTOS, Boaventura de Sousa. A construção multicultural da igualdade e da diferença. 

Oficina do CES (Centro de Estudos Sociais), Coimbra, nº 35, janeiro de 1999. Disponível 

em: <http://www.ces.uc.pt/publicacoes/oficina/ficheiros/135.pdf.>. Acesso em: 23 jun. 2015.  

 

SÃO PAULO. Prefeitura do Município de São Paulo. Portal da Prefeitura da cidade de São 

Paulo. Disponível em:  <http://www.capital.sp.gov.br/portal/secoes/nav-cidadao>. Acesso em: 

15 dez. 2013. 

 

_______. Prefeitura do Município de São Paulo. Secretaria do Governo Municipal. Decreto nº 

54.453, de 10 de outubro de 2013, que fixa as atribuições dos Profissionais de Educação que 

integram as equipes escolares das unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino. 

Diário Oficial da Cidade de São Paulo. São Paulo, 2013. Disponível em: 

<http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Documentos/DOC_NOTICIAS/DECRETO%20Nº%20

54453%2011_10.pdf.>. Acesso em: 8 mai. 2015. 

 

______. Lei nº 14.660, de 26 de dezembro de 2007. Dispõe sobre alterações das Leis nº 

11.229, de 26 de junho de 1992, nº 11.434, de 12 de novembro de 1993 e legislação 

subseqüente, reorganiza o Quadro dos Profissionais de Educação, com as respectivas 

carreiras, criado pela Lei nº 11.434, de 1993, e consolida o Estatuto dos Profissionais da 

Educação Municipal. Diário Oficial da Cidade de São Paulo. São Paulo, 2007. Disponível 

em:http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.as

p?alt=27122007L%20146600000. Acesso em: 12 mai. 2015. 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-15742012000300006&script=sci_arttext
http://www.ces.uc.pt/publicacoes/oficina/ficheiros/135.pdf
http://www.capital.sp.gov.br/portal/secoes/nav-cidadao
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=27122007L%20146600000
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=27122007L%20146600000


114 
 

 ______. Projeto Pedagógico da EMEF Tenente Alípio de Andrada Serpa.  Portal da 

Secretaria Municipal de Educação. Disponível em:  

<http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Escolas/092746/default.aspx.  Acesso em: 7 dez. 2013. 

 

SASSAKI,  Romeu Kazumi. Inclusão: Construindouma sociedade para todos. Rio de Janeiro: 

WVA, 1997. 

 

SILVA, Tomaz Tadeu. A produção social da identidade e da diferença. In: SILVA, T.T.(org.). 

Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 9º edição. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2009. 

 

_______. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2011  

SILVA, Vivian Batista; GALLEGO, Rita de Cassia.  Construções da ideia de criança “normal” 

nas escolas primárias brasileiras: uma análise a partir dos manuais pedagógicos entre finais do 

século XIX  e início do XXI. Cadernos de História da Educação – v. 10, n. 2 – jul./dez. 

2011. Disponível em:http://www.seer.ufu.br/index.php/che/article/view/14630. Acesso em: 20  

mai. 2014. 

 

SKLIAR, Carlos. A inclusão que é “nossa” e a diferença que é do “outro”. In: RODRIGUES, 

David (org.). Inclusão e educação: doze olhares sobre a educação inclusiva. São Paulo: 

Summus, 2006. 

 

STOER, Stephen R.; MAGALHÃES, António M.; RODRIGUES, David. Os lugares da 

exclusão social: um dispositivo de diferenciação pedagógica. São Paulo: Cortez, 2004.  

 

TAKEUTI, Adriana Mitiko do Nascimento.  Inclusão escolar e política de educação 

especial no município de São Paulo: análise das ações dos Centros de Formação e 

Acompanhamento à Inclusão de Freguesia do Ó / Brasilândia, Jaçanã / Tremembé e Pirituba. 

Volume 6 da Série Iniciação Científica, publicação anual da Comissão de Pesquisa da 

Faculdade de Educação (CPq). 2010. Disponível em: http://www4.fe.usp.br/pesquisa-

arquivo/publico6/trab./a001.html. Acesso em 4 de abril de 2014. 

 

TAMASO, Izabela. Por uma distinção dos patrimônios em relação à história, à memória  e à 

identidade. In: DE PAULA, Z. C.; MENDONÇA, L.G.; ROMANELLO, J.L. (orgs.). 

Polifonia do patrimônio. Londrina. Eduel. 2012.  

  

TARDIF, Maurice; LESSARD, Claude; LAHAYE, Louise. Os professores face ao saber: 

esboço de uma problemática do saber docente. Teoria & Educação,  Porto Alegre, 1991, nº4, 

p.215-233. 
  
TARDIF, Maurice e LESSARD, Claude. O trabalho docente: elementos para uma teoria da 

docência como profissão de interações  humanas. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 

  

TARDIF, Maurice. Saberes Profissionais dos professores e conhecimentos universitários: 

elementos para uma epistemologia da prática profissional dos professores e suas 

consequências com relação à formação do magistério. Revista Brasileira de Educação, jan-

mar/2000, nº13, p.5-24. 

 

________.Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 

http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Escolas/092746/default.aspx
http://www.seer.ufu.br/index.php/che/article/view/14630
http://www4.fe.usp.br/pesquisa-arquivo/publico6/trab./a001.html
http://www4.fe.usp.br/pesquisa-arquivo/publico6/trab./a001.html


115 
 

THOMPSON, Paul. A voz do passado: história oral. São Paulo. Editora Paz e Terra. 2002. 

  

UNESCO. Educação, um tesouro a descobrir. Relatório para a Unesco da Comissão 

Internacional sobre a educação para o século XXI. Unesco, Brasília, 2010. Disponível em: 

<http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590por.pdf>. Acesso em: 7  jul. 2012. 

 

VEIGA-NETO, Alfredo. Incluir para excluir. In: LARROSA, Jorge; SKLIAR, Carlos (orgs.). 

Habitantes de Babel: políticas e poéticas da diferença. Belo Horizonte: Autêntica,  2001. 

 

VICENTINI, Paula Perin; LUGLI, Rosario Genta. História da profissão docente no Brasil: 

representações em disputa. São Paulo: Cortez, 2009. 

 

 VIDAL, Diana Gonçalves. Culturas escolares: estudo sobre as práticas de leitura e escrita na 

escola pública primária. Campinas, SP: Autores Associados, 2005. 

  

VINCENT, Guy: LAHIRE, Bernard: THIN, Daniel. Sobre a história e a teoria da forma 

escolar. Educação em revista, Belo Horizonte, nº33, junho/2001. Disponível em: 

<http://educa.fcc.org.br/pdf/edur/n33/n33a02.pdfhttp://educa.fcc.org.br/pdf/edur/n33/n33a02.

pdf> . Acesso em: 5 fev. 2015. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://educa.fcc.org.br/pdf/edur/n33/n33a02.pdfhttp:/educa.fcc.org.br/pdf/edur/n33/n33a02.pdf
http://educa.fcc.org.br/pdf/edur/n33/n33a02.pdfhttp:/educa.fcc.org.br/pdf/edur/n33/n33a02.pdf


116 
 

APÊNDICE A - Dados coletados na 1ª etapa da pesquisa 

 

 

 

Primeiro contato presencial com a escola 

18/03/2013 O primeiro contato presencial com a escola foi com o CP no primeiro dia de 

observação. Recebeu-me em sua sala, onde me forneceu a grade horária do Ciclo II, 

sem a qual seria muito difícil planejar a primeira etapa da pesquisa. A grade estava 

organizada com os nomes dos professores e não por disciplinas, o que me obrigou a 

fazer uma legenda relacionando-as com os nomes. Outra característica daquela 

unidade escolar é o fato de trabalharem com salas-ambiente, ou seja, as salas são fixas 

por disciplinas, portanto quem muda de sala ao longo do período escolar são os alunos. 

Tive que acrescentar na minha legenda a sala de cada professor/área. Uma mesma sala 

pode ser usada por mais de um professor. Conforme já combinara com o Coordenador 

Pedagógico, a sala que iria ser observada seria a 5ª F, na qual estudava J., um aluno 

com deficiência intelectual. 

 

 

18/03/2013  Disciplina: Leitura 

Relato 

 

 

 

 

Entrada organizada para compor o círculo. Distribuição de livros para duplas. Há uma 

mesa separada para um ajudante, que não está presente, pois foi fazer uma 

substituição de professor. Houve um momento de entrega de livros atrasados. Início da 

leitura: o professor indica a página que deve ser lida em voz alta. O livro era sobre 

animais e vegetação – o texto escolhido foi sobre o cerrado. O professor vai anotando 

o nome dos alunos que leem.  Alguns colegas querem corrigir; o professor lembra 

quem é o corretor ali. No final houve um momento de escolha dos livros, que estavam 

previamente dispostos sobre uma mesa maior.  J. (o aluno com deficiência intelectual) 

escolheu, na sua vez, um de fábulas (Fábulas de La Fontaine). Todos os alunos foram 

chamados para escolher um livro para empréstimo. J. não acompanhou as leituras 

orais nem olhava para o livro em boa parte das leituras. Quando o fazia, se atinha nas 

demais páginas. 

 

Comentários Essa sala funciona como uma biblioteca? 

O professor avalia a leitura? 

Há um clima de contenção. 

Apesar de o trabalho ter se restringido nesse momento à leitura oral e não à 

compreensão do texto, o que pode ter ocorrido depois, já que a observação não 

contemplou a sequência da aula na próxima semana, foi interessante perceber que 

todos os alunos levaram livros para suas casas e que isso ocorre toda a semana. O 

professor realizava dupla função: professor de leitura e responsável pelos 

empréstimos. 

 
18/03/2013  Disciplina: Ciências  

Relato 

 

 

 
 

A professora faltou e um professor módulo assumiu a classe e deu aula de Educação 

Física, que era sua especialidade, na quadra. Para pedir silêncio, apitava. Sugeriu um 

jogo com elástico. Cada trio recebeu uma instrução sobre o movimento num folheto. 

Se não se interessassem, voltariam para a classe, advertiu o professor. Na quadra, J. 

foi o primeiro a pegar o elástico, facilmente se entrosou num grupo, chamou uma 

menina que estava mais distante  do que todos. Foi difícil envolver todos na atividade 

– muita dispersão no grupo. Enquanto o professor atendia um dos grupos, houve uma 

briga e pegaram uma madeira com pregos. Um dos meninos apaziguou a situação. 

Alguns não fizeram nada durante a aula.    
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Comentários Professor módulo é um professor que está disponível na escola e pode entrar em 

qualquer sala de qualquer professor para substituí-lo. Isso garante que os alunos não 

fiquem sem aula, mesmo que haja alguma alteração de disciplina. Como é difícil 

intervir numa sala em que não se conhecem os alunos. J. me pareceu querido por 

todos os colegas.  

   

 
18/03/2013  Disciplina: Língua Portuguesa 

Relato 

 

 

 

 

Os alunos fizeram uma avaliação diagnóstica. Há lugares marcados. J. senta na frente. 

Ele não recebeu uma avaliação; seus exercícios são diferenciados, pois não é 

alfabetizado – só reconhece vogais. A professora cria exercícios no caderno julgando 

ser o melhor para ele já que não recebeu nenhuma instrução de como lidar com ele. 

Durante a avaliação, a professora anda pela classe ajudando a todos os alunos. Há uma 

professora auxiliar que ficou bastante tempo com J. Ele olha para os exercícios dos 

outros. Não trabalha sem ajuda. A professora diz que não sabe se o que faz com ele vai 

a um caminho certo. J. tem três cadernos (os demais têm um). O de LP fica com a 

professora , pois teme que ele perca ou esqueça. A professora auxiliar trabalha só no 

5° ano e com todos os alunos. 

 

Comentários A professora da Saai tem todos os dados de J., mas nem sempre consegue conversar 

com todos os professores e com a frequência devida. 

A professora de LP quer, como muitos professores, caminhos e certezas.  

Creio que essa professora auxiliar na verdade é mais um professor módulo. 

 

27/03/2013 Disciplina: Geografia  

Relato 
 

 

 

 

As carteiras estão dispostas de outro jeito: algumas duplas no interior e uma roda em 

volta. O professor se identifica na lousa (data, nome, disciplina). Faz a chamada 

calmamente e os alunos vão sossegando. Resolve questões burocráticas. Então parte 

para a atividade: pintar um mapa da pangea e da posterior divisão desse continente em 

duas partes. O material usado foi uma folha de papel vegetal. O professor retoma com 

os alunos o significado da deriva continental e da própria atividade. Para J. é proposta 

uma outra atividade a partir de um livro do 2º ano(?). o tema é ponto de vista na 

cartografia. O professor explica os diferentes tipos de pontos de vista e passa um 

exercício. J. tem um caderno de geografia, no qual o professor passa esses exercícios. 

A tarefa proposta para todos também foi feita na aula anterior – ele só não quis pintá-

la. O professor sabe (porque fez um diagnóstico) que o nível de alfabetização de J. é 

muito baixo e, por isso, pretende investir em tarefas dessa área. A professora da Saai já 

conversou com ele,  mas no dia a dia é ele quem faz as escolhas. 

 

Comentários O professor fala baixo quando necessário, mas eleva a voz para dar bronca 

provocando silêncio total.  Os alunos gostam dele e ficam muito tranquilos com a 

atividade.  A sala tem fama de “difícil” e “bagunceira”. Em algumas aulas isso fica 

evidente, mas nem sempre os alunos se comportam mal. 

   

 
27/03/2013  Encontro com a PAAI da escola 

Relato 

 

 

 
 

Em conversa com a professora da SAAI da escola, soube alguns dados a mais sobre J. 

Seus pais são faxineiros, mas vive apenas com a mãe e um irmão mais novo. A mãe 

tem graves problemas mentais, e apesar deles, consegue cuidar dos filhos. J. entrou 

nessa escola em 2010 e apresenta laudo médico com indicação de retardo mental não 

especificado e defeitos por redução de membros inferiores e má formação congênita 

na face e pescoço.  Por contar com três CIDs (F79, Q72 e Q 18,9) em seu relatório 
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pedagógico, realiza atendimento na SAAI no contraturno, sendo trazido e levado com 

o transporte da prefeitura. De acordo com a professora, esse atendimento ainda não 

estava totalmente direcionado para a alfabetização, pois estava desenvolvendo com ele 

noções básicas de higiene e cuidado com o próprio corpo.  

Comentário   A professora se mostrou muito envolvida com a história do aluno e também com a 

dos demais atendidos por ela. Sente muito pelas limitações familiares no caso de J., 

sobretudo pelo fato de a mãe não poder ajudar mais. Uma de suas atribuições é 

informar os professores das salas regulares, sobre as condições de  aprendizagem do 

aluno e propor algumas estratégias diferenciadas. Nem sempre, no entanto, é possível 

estar presente nas reuniões com os professores – o que dificulta muito o trabalho. 

 

27/03/2013  Disciplina: Matemática 

Relato 

 

 

 

 

O professor faltou e entrou no lugar dele um professor-módulo da área de História. 

O professor fez a chamada. Organizou grupos de trabalho para fazerem a pesquisa. 

Cada grupo escolheu um tema (por exemplo, a história de Pelé) e trouxeram 

informações, as quais foram entregues aos representantes de cada grupo. O professor 

pediu para lerem as informações e solicitou algumas informações específicas sobre o 

tema: nascimento, nome completo, dados profissionais, principais informações da 

carreira...). Os outros temas eram: Justin Bibier, seleção brasileira de futebol, Neymar. 

O grupo de J. (composto de 4 pessoas) era o menor. Ninguém trouxera o material 

solicitado. Argumentaram que não dispunham de meios para a pesquisa. Sem esse 

material não poderiam dar continuidade à pesquisa e, por isso, receberam outra 

demanda: copiar um trecho de um livro. 

 

Comentário  Percebi neste professor módulo uma dinâmica de trabalho diferente dos demais: ele 

fizera um projeto para cada série (o da 5ª era uma pesquisa sobre temas escolhidos por 

eles). A sequência do projeto ocorria nas aulas em que ele entrava para substituir. Por 

isso, sua inserção nos grupos era marcada de forma diferenciada. 

 

 
4/04/2013 Disciplina: História 

Relato 

 

 

 
 

A porta da sala foi aberta, entrou uma professora- módulo, que era da área de 

Educação Física. Entregou uma tarefa para os alunos fazerem e ser entregue para o 

professor. O trabalho era a cópia de um texto: “Pratos equilibrados”. A professora 

completou a explicação dizendo que a cópia era para comprovar o trabalho feito nas 

faltas. A professora precisou sair e entrou outra professora- módulo, mas da área de 

inglês. Para J. foi dada a mesma atividade sem nenhuma menção a algo diferenciado. 

Observei que se interessou bastante pela atividade e estava conseguindo copiar o 

texto, apesar de não ser alfabetizado. Os alunos gritaram bastante durante a atividade, 

mas a realizaram. Num determinado momento, o inspetor de alunos entrou na sala 

para fazer a chamada. No final da aula a primeira professora-módulo entrou para 

recolher as tarefas. 

 

Comentário   A professora-módulo da área de inglês me disse que era concursada, mas ainda não 

tinha vaga como titular. Por isso entrava em qualquer sala como módulo. 

A chamada que o inspetor faz é um ritual valorizado por todos na escola. O inspetor 

me pareceu uma pessoa querida pelos alunos. Ele controla, diariamente, o portão no 

horário da entrada. 

 
4/04/2013 Disciplina: Ciências  
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Relato 

 

 

 
 

A professora faltou e, novamente, entrou a primeira professora-módulo da aula 

anterior. O conteúdo da aula foi decidido junto com outra professora-módulo que 

chegou, na sequência, com uma proposta. Um texto foi passado na lousa ( “Vida que 

gera vida”). Enquanto isso, alguns alunos jogavam cartas, outros brigavam e outros 

copiavam o texto. A professora fez a chamada indo de mesa em mesa e verificando 

também se o texto estava sendo copiado. No final da cópia, a professora perguntou a 

eles oralmente qual era o assunto do texto. Alguns responderam prontamente. Sugeriu 

que sentassem em duplas para responder às perguntas colocadas na lousa. Num certo 

momento, houve uma briga entre dois alunos. A professora ameaçou: “Briga se 

resolve na diretoria”.  

 

Comentário   Como é difícil entrar em contato com um grupo não sendo o professor titular, não 

conhecendo os nomes dos alunos. Como é difícil enxergar o que acontece na sala de 

aula. Um pequeno grupo de alunos no fundo da sala jogava “bafo” de figurinhas.  

Afinal, quem resolve os conflitos entre os alunos? O professor não pode fazer isso?  

Constatei que a presença de um grupo grande de professores-módulo (cerca de 10) na 

escola representa um aspecto positivo, pois de fato, os alunos nunca ficam sem aula, 

sozinhos na sala ou na quadra. Mesmo que esse professor, a maioria deles,  não seja 

reconhecido e valorizado pelos alunos. Presenciei várias vezes o incômodo da sala 

diante da falta do professor titular.  

 

 

4/04/2013 Observações sobre os alunos 

 

 

 

 
 

São 32 alunos matriculados, mas muitos faltam. Em geral cerca de 25 alunos 

frequentam a sala com maior regularidade, sendo que 15 são meninos e 10, meninas. 

Meninos e meninas sentam em lados opostos da sala e, por vezes,  entram em atrito. O 

grupo ora se mostra interessado nas atividades propostas pelos professores e ora 

disperso. A dispersão ,no grupo das meninas, se direciona ao uso de maquiagem e a 

dos meninos, figurinhas. Ficaram curiosos em relação à minha presença nas aulas, 

pois em nenhum momento fui apresentada coletivamente. Tratei, por iniciativa 

própria, de contar o que eu estava fazendo ali: uma pesquisa. Fui bem recebida e fui 

fazendo amizade com alguns deles, principalmente quando eu os ajudava na resolução 

de algum exercício.  
   

 

11/04/2013 Disciplina: História 

Relato 

 

 

 
 

O professor-módulo da área de História entra na sala e não permite que os 

retardatários entrem, pois estavam “passeando” pela escola. Avisa aos alunos que o 

professor titular de História fora transferido e ele passará a ser o titular e como tal 

estabelece regras e combinados em sua aula a partir daquele momento:  

Organização do espaço: carteiras sempre alinhadas de forma que o aluno sempre olhe 

para o professor; cada um cuidando do seu lixo e jogando-o no cesto; 

Mapeamento da sala: talvez seja preciso 

Objetos: não serão tolerados durante as aulas materiais de outras matérias, 

celulares, maquiagem, etc. Boné pode. 

Caderno: um caderno específico para História, conservando o material do 

professor anterior; 

Obs.: um aluno pergunta sobre a tarefa que estavam realizando com ele (a pesquisa) 

quando era professor-módulo. Responde que talvez ela fosse incorporada a sua 

disciplina. 

Outros materiais: quer apenas lápis, caneta azul escuro ou preta. Respostas sempre 

a lápis. 

Participações no coletivo: quem quiser falar, levante a mão e espere. Não venham 
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falar aqui na frente. 

Obs.: Nesse momento, uma aluna levantou e ele pediu para ela sentar  sem ouvi-la. 

Depois ela não quis mais falar. 

Empréstimos: não podem pedir nada emprestado para o colega. Vão receber o 

material da prefeitura e devem trazê-lo na aula. 

Saída para banheiro: na 1ª e na 5ª  aula não pode ir. É uma regra da escola. 

Letra: precisa ser legível e as cópias bem feitas, sem erros. 

Depois dessa introdução, pergunta qual era o conteúdo dado pelo outro professor. Os 

alunos respondem que eram “algarismos romanos”. Inicia um primeiro momento de 

revisão. Pergunta oralmente “Qual a diferença entre números e algarismos?”. Usa a 

lista de presença para perguntar para alguns alunos os valores dos algarismos. Depois 

discutiu o uso desses algarismos e então pediu para copiarem. J. copiou tudo que 

estava na lousa.  

   

Comentário   O professor domina a classe. Os alunos ficam quietos, atentos, tranquilos. Às vezes, 

aumenta bem o tom de voz – isso facilita o controle do grupo.  

Os alunos participaram bastante, foram à lousa fazer exercícios, pediram desafios e, 

no final da aula, alguns foram conversar com o professor sobre a matéria. 

 

 

11/04/2013 Disciplina: Ciências  

Relato 

 

 

 
 

O professor módulo da área de ciências avisa que a professora titular não tem 

conseguido chegar à primeira aula. Propôs aos alunos copiarem trechos do livro 

didático fornecido pela escola e que fizessem os exercícios também no caderno. Pela 

primeira vez percebi um clima de animosidade em relação a J.: jogaram coisas nele, 

ele se enfezou e atacou um deles. O professor deu bronca nele sem perceber seus 

motivos. Chamaram-no de “boca-torta” referindo-se a um defeito em sua boca. O 

professor não ouviu. A professora titular chega no meio da aula e então ficam dois 

professores na sala. Os alunos me contam que vão receber da prefeitura: lápis, 

cadernos, régua, transferidor, compasso, borracha. Materiais para uso na sala de aula. 

A professora chega chamando os alunos pelo nome, conversando com eles, cobrando 

as tarefas. 

 

Comentário   Os livros ficam no armário da sala e não com os alunos, o que facilita seu uso, pois 

estão sempre presentes no contexto das aulas, por outro lado, isso impede que o aluno 

faça lições de casa com eles ou mesmo que os usem para estudar. Nessa aula ficou 

muito evidente a diferença da postura dos alunos  em relação aos professores. Quando 

a professora titular chegou, eles ficaram mais sossegados: ela os conhecia pelos 

nomes, ela estava envolvida com as suas aprendizagens de uma forma diferente. 

 

 
19/04/2013 Disciplina: Matemática 

Relato 

 

 

 
 

O professor anuncia a prova e os procedimentos: os alunos serão colocados em 

lugares numerados de acordo com a chamada; conversas com colegas durante a prova 

serão anotadas e os alunos envolvidos perderão um ponto; a prova deve ser feita a 

lápis. A prova começa. J. faltou. O momento foi de silêncio e muita observação do 

professor. Ele mapeou os lugares da classe. Quem foi acabando foi fazendo exercícios 

do livro. Conversei com o professor sobre o trabalho desenvolvido com J. Ele me 

mostrou o caderno no qual desenvolve atividades variadas: treino de escrita gráfica 

dos números e por extenso; posicionamento dos números de 0 a 100 numa tabela, 

somas com algoritmo, exercícios de coordenação motora, investimento na grafia do 

algarismo 4 (erro frequente de J.); pequenas somas com palitos; preparação para a 

multiplicação; grafia das vogais e de outras letras. 
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Observando os demais cadernos propostos pelo professor para outros alunos 

considerados de inclusão, percebi exercícios diferenciados envolvendo cálculos e 

nomeações e até com frações. O que indica que os cadernos, de fato, são 

personalizados. No caderno de J. há carimbos do coordenador pedagógico. O 

professor informou que J. vai à sala do CP porque quer mostrar seus trabalhos e 

ganhar o “carimbo”.   

   

Comentário   Os alunos gostam muito desse professor, que dispensa a eles um tratamento 

respeitoso e marcado pela tranquilidade. 

 

 
30/04/2013 Disciplina: Educação Física  

Relato 

 
 

A escola estava numa situação de exceção: no dia anterior houve uma paralização de 

professores e, portanto, não houve aula. Os alunos, boa parte deles, entenderam que 

não haveria aula neste dia também e, por isso, a escola estava bem vazia. Os 

professores fizeram um horário improvisado juntando todos os alunos de cada série. A 

professora de EF ficou com os da 5ª série na quadra dando uma aula de queimada. J. 

foi à aula mas, diante da confusão inicial se haveria ou não aula, ele acabou indo 

embora. 

 

Comentário   Mesmo sem a presença de J., este dia de observação foi muito produtivo. A professora 

é muito querida pelos alunos, com quem já vem trabalhando há alguns anos como o J. 

Tem relatado  o seu trabalho em textos e fotos e me mostrou – em sua aula vaga – boa 

parte deles. Preocupa-se com os alunos considerados  “de inclusão” e quer que todos 

participem de sua aula. Conta que J. não fazia aula no Ciclo I, que em seu laudo 

médico constava sua incapacidade de realizar atividade física. Aos poucos foi 

participando e hoje ela vê que cresceu muito em sua área. No caderno, que cada aluno 

tem, são registrados comentários sobre os jogos, desenhos e sugestões. Todos os 

alunos têm um caderno; J. também. A única diferença é que J. é ajudado por ela na 

escrita e na compreensão das propostas para que consiga realizá-las. 

 

 
29/05/2013 Disciplina: Geografia 

Relato 

 

 
 

O professor faltou e entrou, em seu lugar, um professor-módulo de Língua Portuguesa. 

Logo de início, mudou alguns alunos de lugar. O professor distribuiu um texto ( “Os 

quatro ladrões”) para lerem e depois fazerem exercícios. Perguntou se alguém queria 

ler e foram esses três que conduziram a leitura oral. Pediu um resumo oral e foi 

mediando sua compreensão. Fez exploração do vocabulário. Explorou também 

discurso direto e indireto. Referiu-se aos conteúdos trabalhados pela professora titular 

de LP. Para J. foi dado um exercício diferente: caça-palavras. Com poucas exceções, 

os alunos se envolveram com a atividade, inclusive o J. com seu próprio exercício. 

 

Comentário  Uns alunos me contaram que têm um caderno para as aulas dos professores-módulo. 

Outros preferem fazer as anotações no caderno da área. 

Este foi mais um exemplo de professor-módulo que conseguiu criar empatia com os 

alunos. Neste caso, a atividade ajudou bastante, porque os alunos gostaram da história. 

 

 
29/05/2013 Disciplina: Artes 

Relato 

 
A professora faltou porque estava em licença saúde. Duas professoras-módulo 

conduziram a aula na sala de artes. A proposta foi: desenho com tema livre numa 

folha. J. demorou  para entender. 
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Comentário   Essa sala é diferente das demais da escola: tem seis mesas grandes que comportam 6 

alunos em cada. Tem torneiras e pias e tintas variadas. Os alunos guardam seus 

cadernos de desenhos numa prateleira. 

 
05/06/2013 Disciplina: Geografia 

Relato O professor faltou e o professor módulo da mesma área assumiu a aula. Escreveu na 

lousa um texto sobre espaço rural e espaço urbano. Enquanto copiavam o texto, boa 

parte das alunas se maquiava. Outros brincavam. Havia também os que, de fato, se 

ocuparam da cópia. Depois que terminaram, o professor explicou o conteúdo com 

muita dificuldade para ser escutado. No final, pediu os cadernos para serem vistados. 

      

Comentário   O professor me contou que ele era contratado. Nem todos o são. Há os concursados 

também. Na escola, segundo ele, havia muitos professores-módulo – o que não é uma 

realidade de todas as escolas. Em outras, em que esse número é insuficiente, 

coordenadores e diretores entram nas salas para substituir professores. De acordo com 

ele, o professor módulo não conhece bem os casos de inclusão e tampouco os 

conteúdos trabalhados pelo professor titular da sala. 

 Mesmo não prestando muita atenção na aula, muitos alunos querem o visto do 

professor. 

 

 
21/08/2013 Disciplina: Geografia  

Relato 

 

 

 

 

A sala estava organizada com carteiras em duplas. Meninas distantes dos meninos. 

Muitos com chicletes e bala, mas todos sentados. J. parecia um pouco isolado. Uma 

aluna me disse que estava com fome e não gostava de almoçar nem de comer a 

comida da escola. O professor estava resolvendo um problema com outra professora 

na porta da sala. Entrou e fez a chamada. Cumprimentou a classe (“Boa tarde, 

queridinhos.) e se desculpou pelo pequeno atraso. Fez a chamada e perguntou por que 

não haviam pegado o caderno ainda. Começou o ditado: “A Oceania”. Depois do 

ditado, o professor escreveu o texto na lousa pedindo que cotejassem os textos, 

circulando as palavras erradas sem corrigi-las ou apagá-las num primeiro momento. 

Os alunos consideraram a atividade como um jogo e ficaram “pontuando” seus acertos 

e erros, comparando com o grupo. Depois da autocorreção, o professor chamou a 

atenção dos alunos quanto aos nomes próprios, quanto à necessidade de escrevê-los 

com letra maiúscula e esse tipo de letra no início das orações. Pediu para escreverem 

as palavras corretas no final do texto.   

 

Comentário   O que J. fez nesse momento? Fiquei aflita quando o professor começou a ditar. 

Percebi que ele tentou escrever alguma coisa. Na continuação da atividade, percebi 

que J. também podia participar, pois o texto ditado estava na lousa. A atividade 

envolveu reflexão sobre a escrita e ultrapassou o campo da geografia. Talvez seja um 

combinado com outros professores para melhorar os erros ortográficos. J. pediu ajuda 

do professor para colar algo descolado de seu caderno e foi prontamente  ajudado. O 

tom de voz desse professor é bem alto. Os comentários são afetuosos e ao mesmo 

tempo diretivos: “Guardem conversas de esquina para esquinas.”, “Olha o 

vocabulário!” 

 

 
21/08/2013 Disciplina: Artes 
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Relato 

 

 

 
 

Os alunos sentaram em grupos e a professora explicou a técnica para pintar, com tinta 

guache, um exercício em degradê. Deu instruções de como usar o pincel e também de 

como não estragar as tintas com cores misturadas nas embalagens. J. não quis fazer a 

atividade. A professora propôs ajudá-lo: ela faria a faixa e ele pintaria com sua ajuda. 

Ele não aceitou nesse momento. Mesmo assim, ela fez o que combinou e entregou a 

ele para que pintasse. E ele acabou concordando. A professora repetiu a instrução para 

todos, pois alguns não entenderam. Ela voltou à mesa de J. para dar algumas 

orientações. Fez a chamada. No final da aula pediu para limparem as mesas e lavarem 

os materiais, o que fizeram com tranquilidade. 

  

Comentário   O tom de voz é alto, forte e a professora é bastante afetuosa com os alunos. A classe 

fica bastante animada e agitada com os materiais no início da aula, mas vão se 

acalmando e se concentrando e se envolvendo com as tintas. Mesmo sem entender a 

sequência pedida pela professora.   

 

 
27/08/2013 Disciplina: Educação Física  

Relato 

 

 
 

A professora propôs um trabalho em grupo: responder a perguntas sobre o jogo 

“Badminton”. O trabalho foi na sala de aula. Os alunos tinham que ler um texto e 

responder a questões formuladas por ela na lousa: o significado da palavra, regras, 

origem do jogo etc. As questões seriam recolhidas no final da aula e na segunda aula 

iriam para a quadra jogar esse esporte. No final, a professora teve um contratempo e 

teve que sair da sala e então me ofereci para cuidar dos alunos e recolher os trabalhos. 

E tudo transcorreu tranquilamente porque, embora seja um grupo agitado, eles 

parecem gostar de realizar tarefas e se interessaram pelo jogo. 

 

Comentário  J. não sabe ler e teve que interagir com seu grupo para conseguir fazer os exercícios – 

o que não foi fácil. Embora os professores conheçam suas limitações, nem sempre 

conseguem incluí-lo nas atividades. O fato de propor algo mais desafiante em grupo  

já representa um caminho, pois se fosse uma atividade individual, ele não teria a 

mínima chance. 

 

25/09/2013 Disciplina: Geografia 

Relato 

 

 

 

 

O professor faz a chamada e retoma a aula anterior. O combinado da aula é o seguinte: 

o professor vai passar um texto na lousa, que será copiado pelos alunos. Ao final, os 

alunos que não foram chamados na última aula para lerem para nota serão nesta aula. 

O assunto do texto é o Oceano Pacífico. Os alunos estão tranquilos, mas há quem 

queira falar de outros assuntos. No meio da cópia, o professor retoma algumas 

questões: “Quantos são os continentes?”, “Quantos são os oceanos?”. Num 

determinado momento da aula, um aluno sugere que se resolva o problema da lousa 

suja de canetinha “na porrada”. A sala é usada pelo ciclo I no período da manhã e a 

lousa de plástico branca tem ficado mal apagada. O professor adverte que não é um 

bom caminho. O aluno diz que sua mão estava coçando para bater. O professor o 

intima pra vir pra cima dele. O aluno, insolente, fala que pode “quebrá-lo” em dois.  

“Então vem”, o professor encoraja. No final, o professor se aproxima do menino com 

cara de bravo, mas o garoto começa a rir. O episódio acaba em piada, embora vários 

conteúdos tenham aparecido: a vontade de brigar, o afeto do professor. 

 

Comentário   A impressão que eu tenho é que o conteúdo procedimental (copiar, organizar o texto 

no caderno...) tem um valor mais importante do que o conteúdo em si. O 

procedimental, nesse caso, se refere ao uso da língua: a escrita, a leitura, a ortografia. 
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4/10/2013 Disciplina: Matemática 

Relato 

 

 

 

 

 

 

 

O professor titular faltou e entrou o professor- módulo, que substitui principalmente 

matemática e ciências. Este perguntou qual o conteúdo trabalhado pelo professor. 

Confirmada a resposta, propôs exercícios na lousa para serem feitos no caderno: 

exercícios de cálculos envolvendo frações. Nem todos os alunos copiaram. J. copia. O 

professor perguntou se alguém usava caderno especial. J. diz que não tem – o que não 

é verdade, já que o próprio professor titular me mostrara  esse caderno que fica no 

armário da classe. Um aluno – o meu “amigo” G., um menino que sempre fica ao meu 

lado quando faço as observações – pediu ajuda para o professor para resolver os 

cálculos. No meio da aula, chegou um bilhete que deveria ser entregue aos alunos: 

convocação da reunião de pais que seria na 2ª feira no horário da aula. O professor 

avisou que os alunos deveriam vir com os responsáveis. Alguns alunos nem 

começaram a fazer os exercícios alegando que estavam esperando o professor titular; 

outros , não queriam sem nenhuma explicação. O professor  tentou organizar duplas 

com alguns, mas há uma rejeição por esse tipo de trabalho. Um aluno, de fato, se 

recusou e o professor foi pedir ajuda. Ninguém apareceu. O professor avisou que ia 

vistar os cadernos e vários deles se acotovelaram para ganhar o visto.    

 

Comentário   Em vários momentos perguntaram do professor titular; parece que o aguardavam 

ansiosamente. Este é um exemplo de professor-módulo que não conseguiu a empatia 

do grupo. Os alunos rejeitam sua aula. 

Mais uma vez pude perceber como os alunos valorizam o visto do professor, mesmo 

aqueles que não gostam muito de fazer as tarefas. O que isso significaria para eles? 

 

 
04/10/2013 Disciplina: Matemática 

Relato 

 

 

 
 

O professor titular chega para essa segunda aula na mesma sala e logo é informado 

das “ocorrências”.  Continua vistando os trabalhos. J. resolve arrumar a mochila. O 

professor me mostra o caderno de J., apontando os caminhos percorrido ao longo do 

ano: o trabalho com a subtração usando recursos concretos. No meio do caderno, há 

letras e frases para serem copiadas com caneta, já que foi um desejo de J. O professor 

me avisa que a professora da sala especial estava na escola e propõe que eu vá 

conversar com ela. Passa exercícios para J. nesse caderno e passa novos exercícios 

para os alunos. Tenta fazer uma explicação coletiva e com muita dificuldade consegue, 

já que a classe estava muito agitada. “O que são números decimais?” – perguntou o 

professor e ele mesmo respondeu: “números com vírgula.” “Como fazer cálculos de 

adição?” A regrinha é “vírgula embaixo de vírgula.” Alguns alunos ouviram. Depois 

da explicação, passou mais exercícios. Alguns alunos me perguntaram a minha 

profissão. Digo que sou professora e querem saber a escola. Se é particular e quanto 

custa. Um deles diz que esta escola onde estudam é um lixo. Respondi: “Com alunos 

tão bons como você, como pode ser um lixo?” “Porque eu não gosto daqui”, disse. As 

meninas se aquietam e fazem o exercício. Alguns levam o caderno para ser vistado. 

Apesar de o ambiente estar um pouco tumultuado, o professor corrige os cadernos, 

conversa, bem humorado, com os alunos. Alguns se agrupam para dar conta dos 

exercícios. 

 

Comentário   Nesta aula ficou mais claro o quanto eu incomodo alguns professores. Não deve ser 

fácil dar aula com um “pesquisador” observando. 

Mais uma vez percebi o quanto o visto é importante: desejado e disputado. 

 

10/10/2013 Disciplina: História 
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Relato 

 

 

 
 

O professor cumprimenta a sala e faz a chamada por números. A chamada tem 32 

números e há 20 alunos presentes. Inicia a aula com recados: 

1) A pirâmide feita em argila deve ser levada para casa (alguns poucos não 

levaram) 

2) Informes sobre a semana da criança: palestras, campeonatos e gincanas. Só 

participará quem estiver inscrito nas listas que passarão durante a aula. 
O professor passa de mesa em mesa colhendo as assinaturas e esclarecendo as 

dúvidas. Esclarece, por exemplo, sobre as roupas mais adequadas. “Aqui é uma escola 

e não um desfile de piriguete.” – ele diz sem causar constrangimento algum. Faltam 

10 minutos para a aula terminar. O professor aproveita para fazer uma retomada dos 

últimos conteúdos: o Egito antigo. Pergunta: “Para que serviam as pirâmides? Qual 

era o rio principal? Que tipo de escrita se usava?” o professor vai retomando/ 

reafirmando as respostas. Os alunos, boa parte, respondem bem e com ânimo. Depois 

dirige perguntas a alunos específicos. Comenta as respostas, valoriza os 

conhecimentos. Por exemplo: um aluno diz que os egípcios eram monoteístas porque 

acreditavam em muitos deuses. O professor valorizou a resposta e disse que apenas 

havia confundido a palavra. Pediu para o aluno ler um trecho do livro e comentou o 

significado. Só esse aluno estava com o livro e os demais precisavam prestar atenção e 

gritavam “Lê mais alto!”. O professor para para explicar o significado de 

zoomorfismo. Escreve na lousa  e discute as partes da palavra: zoo e morfismo.   
 

Comentário  Enquanto explicava, exigia, com o tom de voz, silêncio da turma. Muitos alunos 

seguiam o comando de levantar a mão para falar, esperando autorização.  

Quando comecei a fazer a  observação, no início do ano, achava muito curta uma aula 

de 50 minutos. Depois fui vendo que é possível aproveitar esse  tempo didático de 

forma dinâmica e com qualidade.   

 
10/10/2013 Disciplina: Ciências  

Relato 

 

 

 
 

Os lugares são marcados nessa sala e, por isso, os alunos entram devagar. A professora 

anunciou a correção dos exercícios a respeito das camadas da atmosfera. Aproveita 

para retomar os conceitos, fazendo perguntas, como se estivesse estudando com os 

alunos. Muitos corrigem ou completam os exercícios do caderno. Inicia uma 

exploração sobre ar comprimido: o botijão de gás de cozinha contém gás em estado 

líquido porque ao ser comprimido mudou de estado e quando é liberado pela válvula 

volta ao estado gasoso. Encerrou esse assunto: “Agora só na prova”. Iniciou outro 

assunto: o interior da Terra, registrando na lousa as primeiras informações sobre esse 

assunto e pedindo para copiarem. Fez a chamada. 
 

Comentário   Logo de início me reapresento, pois há muito não vinha a essa aula. A professora já 

adverte que esse grupo é muito difícil e que não é possível fazer um trabalho: 

problemas com a direção da escola (que não pune nem adverte indisciplinas), 

problemas com a tecnologia da escola (tomadas que não funcionam). Lembra também 

que os trabalhos acadêmicos sempre incriminam os professores. Mesmo assim, 

permitiu que eu assistisse a sua aula.  

O fato de os alunos ficarem em lugares específicos auxilia muito na disciplina. Um 

aluno não estava corrigindo e por isso foi advertido sobre sua atitude.  

Apesar de todo o seu discurso inicial, a aula foi muito tranquila e proveitosa com 

alunos concentrados e interessados. 

 

 
31/10/2013 Disciplina: História  
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Relato 

 

 

 
 

O professor faz a chamada. Distribui os livros didáticos e indica a página cujo texto 

será discutido. O professor lembra dos assuntos tratados na última aula, fazendo 

perguntas para os alunos que “brigam” para respondê-las. O assunto novo é 

anunciado: fenícios. Pede para um aluno ler o início do capítulo, para e explica essa 

parte, fazendo novas perguntas e desenhando um esquema do mapa-múndi na lousa. 

Muitas respostas do professor são remetidas a conteúdos já estudados. Diante de uma 

pergunta mal entendida, o professor a reformula. Os trechos vão sendo lidos e, quando 

aparentemente o texto é mais simples, o professor não explica. Mesmo assim, faz 

perguntas. J. senta na frente, não sabe ler, mas pode acompanhar as explicações e a 

leitura oral dos colegas. Se fosse leitura silenciosa, ele seria mais prejudicado.    Além 

da discussão do texto do livro, o professor amplia a reflexão falando dos vestígios, das 

descobertas que estão sempre em transformação. No final, depois que toca o sinal, 

alguns alunos vão fazer perguntas sobre a matéria. 

 

Comentário  A sala ambiente facilita essa operação de distribuição de material: já fica tudo 

concentrado nesse espaço. Os alunos, que estavam inicialmente muito agitados por 

conta de uma luva que foi encontrada, foram ficando bem tranquilos. A luva foi 

recolhida pelo professor com alguma brincadeira e eles aceitaram. Um livro foi 

trocado e a destroca foi feita com bom humor e sossego. Durante a aula, os alunos 

fizeram muitas perguntas e sempre foram respondidas com atenção. Talvez seja esse 

bom humor e ao mesmo tempo a firmeza com que conduz a aula que a torna agradável 

e frutífera. O tom de voz do professor é alto e forte. Trata sempre o aluno de forma 

atenciosa, mesmo nas broncas. 
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APÊNDICE B - Transcrição das respostas do 2º e do 3º grupo de perguntas 

da entrevista    
 

 

 

2º grupo: Representações sobre o Ensino Fundamental e o trabalho com as diferenças  

 

 

1 Qual é o papel da escola no ciclo II do Ensino Fundamental? 

 

  

Professor 

de 

Geografia 

Tanto no ciclo I como no ciclo II,  o papel da escola é  único em algum sentido  que é o            

aculturar[...]. A gente pega um aluno que vem, ele não vem sem cultura, ele vem com 

uma cultura diversificada, de uma cultura oral no ciclo I, de uma cultura familiar em 

um contexto diversificado  em relação de construção cultural e  cada um vem de um 

nicho diferente nessa relação de construção cultural e de produção e isso no ciclo I e o 

papel do ciclo I nesse primeiro momento  é o inicial, mas  é um dos  mais fortes porque 

ele é o mais estigmatizante principalmente no ensino público convencional porque o 

estigma é muito forte. A faixa social que o ensino público atinge, principalmente em 

escolas como essas, é a faixa mais baixa, é a classe que eles chamam de classe C ou 

menos C às vezes em muitos casos e a primeira relação dentro de uma sala de aula 

daquele aluno de uma cultura oral e às vezes de uma condição social de vida um pouco 

desfavorecida é a de estigma, principalmente o estigma com o próprio professor, que já 

possui uma linguagem diferente e que traz prá ele um novo modelo, uma nova forma 

que a qual ele deve se colocar, ele deve fazer; ele deve se introduzir na linguagem 

escrita e até mesmo outras coisas dentro do próprio currículo ou da percepção de 

currículo, que eles chamam de currículo oculto, que o próprio aluno vê no 

comportamento , das normas, do professor e tudo isso gera para esse aluno um certo 

trauma inicial. Então a fase do ciclo I, ela realmente  é um preparatório e aí a diferença 

que o pessoa fala do ciclo I para o ciclo II tem aquele problema , que no ciclo II você 

tem vários professores  e coisas do gênero... eu acho que o ponto fundamental  está  em 

como  isso é orientado no próprio ciclo I. O costume com diferentes professores  no 

ciclo II é muito fácil de se pegar. Numa 5ª serie, até o  final do primeiro bimestre, eles 

já estão acostumadíssimos  com essa troca de professores  e alguns estudos mostram 

que  cada vez menos os alunos conseguem manter a atenção durante mais de 30 

minutos, não é mesmo? [...] E nesse sentido, por exemplo,  eu não acho que pro ciclo II 

há uma diferença. O que o pessoal ... nas reuniões a gente anda discutido muito e nesse 

sentido tem a ver com o tema  é que talvez haja essas diferenças porque o ciclo II é 

mais conteudista , você já ouviu isso? [...] Eu acho, de certa forma,  uma falácia. O que 

é o conteúdo? Toda a carga de história e informacional que determinada  sociedade 

adquiriu,  que as sociedades humanas adquiriram ao longo dos anos até agora  ou todo 

o tipo de ciência produzida, escrita, registrada e coisa do gênero. Tá, mas até que ponto 

isso é conteúdo e até que ponto, por exemplo,  todos esses conteúdos diversos não 

elaboram o que eles chamam de competências, habilidades e assim por diante? Por 

exemplo, no ciclo II, com o grupo de professores que a gente tem aqui a gente não 

trabalha necessariamente conteúdos, a gente trabalha determinadas habilidades básicas 

claras à disciplina. No meu caso, a minha disciplina é a Geografia e mesmo dentro de 

muitos conteúdos , num primeiro momento  da 5ª série, que é o que eles estão agora,  

eu procuro trabalhar  o contato com uma geografia mais profunda., com uma questão 

mais de conhecimento  daqueles inventários do mundo e aí é um tanto conteudista  se 

você for pensar que, por exemplo, é como pegar uma enciclopédia sobre o mundo, 

porque tem coisas do mundo, tem mapas do mundo. Só que para esse aluno que, no 

caso já é alfabetizado, que já deveria estar alfabetizado em algum aspecto e que já está 

num ambiente escolar essas enciclopédias trazem uns conteudinhos, por mais 

conteudistas que sejam,  que despertam ou instigam o interesse. Daí pro final do ano, 
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ele começa a fazer trabalhos de campo na escala da escola, onde existe determinada 

prática e sistema de orientação e assim por diante...[...] Eu  não vejo uma diferença 

muito grande do ciclo I para o ciclo II. Ela está  mais estrutural, é modular. A gente tem 

categorias, tem formas de se  enxergar diferente na organização, mas no fundamento é 

o mesmo: ensinar a linguagem acadêmica.     

Professor de 

História 

É justamente no ciclo II é que você tem mais a transição da infância para a vida adulta, 

é quando  eles entram na adolescência, que é um período conturbado na vida de 

qualquer pessoa e  que eles começam a criar um pouco mais de  responsabilidade, um 

pouco mais de noção de como funciona mesmo a sociedade e é justamente nesse 

período que acho que a gente tem de fazer eles terem uma visão crítica da sociedade, de 

entender bem o mundo onde eles estão, os mecanismos até mesmo da própria escola. 

Por que eles têm de fazer certas coisas  na escola. É justamente nesse período que eles 

aprendem, que eles começam a observar melhor, começam a ter uma visão critica do 

que eles observam pra eles começarem a fazer junções de tudo o que eles conseguem 

perceber com seus sentidos.   

  

Professora 

de Língua 

Portuguesa  

Acho complicado definir o papel da escola, são diversos papéis. A minha matéria  

essencialmente tem aquela finalidade de fazer com que o aluno tenha o conhecimento 

da variedade de textos, que tenha prazer em ler, que consiga escrever 

satisfatoriamente... 

  

Professora 

de Artes 

Ela está meio perdida no momento ao meu ver. Eu acho que ela precisaria mudar um 

pouco o foco dela porque os alunos não conseguem ver muito sentido. O sentido pra 

eles é ler,  escrever bem e saber  um pouco da matemática. Passada essa fase, eles 

começam a achar que é uma coisa meio sem sentido. E até é uma coisa que eu tenho 

tentado fazer  muito na minha área que é sair da escola, é tentar fazer com que eles 

entendam que o que eles aprendem  aqui tem um significado lá fora. Então faço muitas 

excursões, eu saio muito. Aliás, eu sou uma das professoras que mais sai... 

  

Coordenad

or 

Pedagógico 

Não sei assim...Eu penso sempre em ciclos. Então é garantir o que o aluno já fez nos 

primeiros anos e fazer com que o aluno avance dentro dos nove anos do ciclo da vida 

dele. Acho que não tem uma ruptura. Eu penso em ciclos. Eu tenho o Zé Antonio, que é 

um aluno especial, que tem uma aprendizagem que precisa a gente olhar com um olhar 

diferente pra ele avançar. Então muitas das coisas que ele tem que aprender precisa 

resgatar um pouco do percurso  que ele já fez.[ Você acha que o fundamental, então na 

verdade, faz parte do fundamental e não como  algo especifico do II? ] Eu como CP, eu 

tenho a visão de que essa separação ela é feita para organizar a rede, mas em termos do 

aluno...[ela seria um continuum?] É. 

 

 

2 

Olhando para sua prática de professor na escola contemporânea, que apresenta 

tanta diversidade em relação aos alunos, quais conquistas você reconhece na sua 

atuação profissional? 
 

Professor de 

Geografia 

[ Quando você diz que cada aluno vem de um lugar cultural, você falou de nicho, e 

acontece essa aculturação no ciclo I, ela continua de certa forma no ciclo II também, 

porque não é que ele chega no ciclo II e já resolveu essa questão. Então pensando 

nisso, que esse aluno vem desses nichos culturais diferentes e chega aqui e existe uma 

proposta, como você mesmo já disse, de aculturação, de colocar uma cultura nova, 

que é  a cultura escolar, não sei bem como você está pensando. Você acha, na sua 

atuação profissional, como você consegue fazer esse processo de aculturação? ] É 

dominação pura. A  dominação por meio da  linguagem e pela coerção. É brincadeira! 

Como se consegue aculturar os alunos? No caso, a primeira coisa vem no  adquirir 

uma forma de linguagem, e eles começam na 1ª série assim: adquirindo uma forma de 

linguagem, uma forma correta do falar, que é estudo da própria língua portuguesa na 

alfabetização, uma linguagem mais especifica que é a linguagem escrita e a partir 

dessa  linguagem escrita a gente começa a trabalhar outros modelos da cultura social, 

isso por fundamental II, outros modelos da cultura social no qual eles vão  começando  
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a se inserir, a fazer parte de alguma forma. Não sei se você já ouviu falar que você tem 

de trabalhar na sala de aula algo que seja próximo da realidade do aluno. O que é mais 

próximo da realidade do aluno do que a própria escola, que ele vive metade do dia 

todos os dias, onde ele tem a maioria  das suas relações sociais, entre pessoas, entre 

professores? É o momento onde, por exemplo, ele deixa um determinado nicho, que é 

o familiar, que possui determinadas regras, e entra em contato com outro e que possui 

normas que estão para a sociedade como um todo e  que, às vezes ,não se aplicam 

diretamente naqueles nichos de famílias de onde os alunos vem . Como fazer com que 

esse indivíduo ou com que esses indivíduos todos sejam aculturados dessa forma? 

Através dos mecanismos de linguagem convencionais, através da própria força 

coercitiva  que as normas também têm. Por isso que eu falei de coercitiva, parece que 

isso soa depreciativo, mas não soa. É aquela coisa que dizem “a ordem, às vezes,  traz 

determinados  benefícios  para...” A ordem, na verdade, traz muitos benefícios, mas 

para aculturação de uma forma mais complexa. [...] Acho que eu até fugi um pouco da 

questão. Aproximar isso da realidade do aluno é aproximar, na verdade, talvez, esse 

aluno da realidade dele que é o próprio ambiente escolar. Eu não preciso 

necessariamente moldar ou pegar conteúdos ou assuntos para trabalhar competências 

que estejam mais próximos da realidade de cada um porque eu tenho uma sala de 35 

alunos. [...]Se eu for fazer isso eu vou tentar dar 35 aulas duma vez dentro de 50 

minutos e não compensa eu colocar  uma aula de 6 horas porque você já viu que eles 

não tem atenção durante esse tempo todo.  Acho mais fácil tentar tornar a própria 

realidade, o próprio ambiente escolar  um ambiente da realidade deles.      

Professor de 

História 

Eu acho que o professor que falar que ele consegue abranger  todos os seus alunos ele 

está exagerando um pouquinho o seu trabalho, está se superestimando demais. Eu 

acho que nunca dá para um professor só  conseguir alcançar todos os alunos com seus 

objetivos, com sua visão, com seu pensamento  justamente por cada aluno ter uma 

realidade diferente  e se identificar às vezes com a postura de um professor mais do 

que com outro . Eu tenho certeza de que eu não consigo atingir todos os alunos com 

meu jeito de dar aula, com a minha didática. Esse é um processo que mesmo quando 

eu tiver mais experiência não será resolvido até por isso eu acho que é importante a 

questão da pluralidade pedagógica dentro da escola. Porque não cabe a um professor  

conseguir atingir todos.[ mas o que  seria a pluralidade pedagógica/] Você ter vários 

professores com atuações, opiniões diferentes , com  uma fórmula de dar aula 

diferente. Eu acho que um professor só não dá conta, por mais que ele tente 

diversificar nas suas aulas, ele não dá conta de alcançar  todos alunos , de conseguir 

alcançar todos. [ Mas você pensa nisso, quando você prepara uma aula, você pensa 

que tem tais alunos e então ‘Como vou fazer?’... Isso está na sua cabeça?] Não só em 

questão aos alunos.  Primeiro a gente foca na questão da série, depois na questão de 

cada  turma de cada série, que é diferente dar aula na 5ª B, na 5ª C e na 5ª A. Cada 

uma tem uma realidade muito diferente, um comportamento diferente e uma bagagem 

teórica diferente.  Aqui nessa escola, eu acho que essa diferença entre as turmas é 

muito grande, muito grande mesmo. [ Não é só em relação... entre alunos,  você vê até 

a própria turma com  essas diferenças...] Até entre  a união das turmas. Então você vê 

que dentro de algumas turmas você tem uma união muito grande  entre os alunos. 

Você tem um grupo, a 5ª B, por exemplo,  é uma sala muito mais homogênea do que a 

5ª C e do que a 5ª A. São turmas muito mais heterogêneas  e por isso  acho que muito 

mais complicadas de se trabalhar, que  elas apresentam alunos  que são muito mais 

afastados entre si com opiniões muito mais  divergentes. E  o que eu tento fazer é 

alcançar o máximo  possível; numa aula eu tento alcançar alguns e em outra aula  eu 

dou  um pouco mais de enfoque em outros grupos . Acho que até deu pra notar pela 

disposição da sala a questão  da divisão. De um lado os meninos e de outro as 

meninas.  É muito clara essa divisão nessa turma. É uma coisa que acho que chama 

bem a atenção. É uma coisa que eu não tenho  em outras turmas. Então você tem essa 

clara divisão entre os grupos, essa separação. Então em determinadas aulas você foca 

mais pra um grupo e em outra você foca mais pra outro pra tentar alcançar todos. 
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Professora de 

Língua 

Portuguesa 

Eu acredito que o meu trabalho foi uma questão de tentativa,  erro e consertar o erro. 

Então durante esses  11 anos eu aprendi muita coisa. A escola era um pouco pior do 

que eu imaginava,   mas a gente vai aprendendo a lidar com essa diversidade  e vai 

melhorando a cada ano . Acredito que é um trabalho que não tenha fim. Cada ano 

você melhora suas práticas, reflete, muda...  

Professora de 

Artes 

Com relação à diversidade, na minha área, é bem legal porque a gente consegue ver as 

habilidades. Nem todos têm. O que eu procuro  trabalhar é o encorajamento porque 

muitos já vêm com aquela coisa do fundamental I: “eu não sei desenhar”,  então já  

cria aquele  bloqueio  com  relação a arte. E eu falei “arte não é só desenhar”. E o que 

eu tento fazer é isso:  eles entenderem  que arte não é só desenho, é muito mais.  E aí 

criar esse desbloqueio  durante esses quatro anos que eles ficam comigo. E muitos eu 

consigo...  

Coordenador 

Pedagógico 

Eu estou há pouco tempo... Não sei, assim, eu... Essa parte de formação minha, que é 

mais humanística, da filosofia, ela foi muito importante,   me ajudou muito a refletir 

sobre o que acontece na escola. Eu acho que ela foi muito boa, porque é muito difícil 

acreditar na escola, essa parte de chegar e toda essa diversidade e entender e conseguir 

lidar e os professores precisam ter essa formação.  
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A disciplina que você ministra favorece o atendimento às diferenças? 

Professor de 

Geografia 

No caso, a geografia é uma disciplina  muito capciosa, é uma disciplina muito 

ególatra,  como se diz,  ela  fala de tudo, ela é ególatra,  ela usa da ciência, ela usa 

disso...ela usa do ambiente externo, ela fala do próprio espaço. Então, de certa forma, 

na geografia eu tenho uma facilidade maior  de construir, linguisticamente falando, 

esse espaço com eles, seja por meio de texto, seja por meio da própria observação do 

meio, seja por meio da própria tentativa de perceber as relações que cada um têm 

entre si. Não existe espaço sem ser humano, não existe ser humano sem espaço. O 

espaço, que eles chamam de espaço natural pode até existir sem ser humano, mas a 

própria percepção de natural é incoerente [..] O próprio objeto da minha disciplina é 

facilitador disso.  

Professor de 

História 

Acho que sim, não sei se é por eu  dominar pouco  as outras, mas acho que a minha 

facilita porque  a História a gente consegue fazer  uma ponte muito grande  com temas 

atuais, com temas transversais. Dá pra falar sobre sexualidade, racismo, preconceito 

de forma geral, sobre a organização politica do Brasil, movimentos sociais.  Então, eu 

acho que é uma  disciplina que você  consegue transpor  mais facilmente para o 

presente, para a realidade dos alunos.  

Professora de 

Língua 

Portuguesa 

Eu acredito que sim, mesmo porque existe  a possibilidade de o alunos se identificar 

nessa variedade toda  do que  se pode ser trabalhado dentro da sala de aula e é 

possível aceitar também... não existe uma única resposta certa , então é possível 

aceitar o que cada aluno vê de uma texto. Eu tenho valorizado muito que os alunos 

participem oralmente, porque eles têm muita dificuldade de escrever. Então eu acho 

que essa é uma forma de inclusão que favorece para a Língua Portuguesa  que talvez 

não para uma Matemática.   

Professora de 

Artes 

 (já respondeu no item anterior) 

Coordenador 

Pedagógico 

O CP, até hoje... eu estou no meu 4º ano, eu às vezes eu paro para pensar: “O que é eu 

ser um CP numa escola?” Você não consegue delimitar  o que eu tenho de fazer. Eu sei 

que eu tenho que fazer a parte de  formação do professor, mas muitas coisas  que eu 

faço, depois eu falo pra mim “Não é minha função”. [...]Você se envolve demais  e aí  

quando você vê, você está fazendo tudo. 
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Quanto a essa atuação, você ainda vê algum desafio? 

 

Professor de 

Geografia 

[ Você vê algum desafio em relação a sua atuação, alguma coisa que você acha que 

poderia melhorar em relação a isso, a essa questão que você está chamando  de 

aculturação e eu chamo de outro nome, de “atendimento às diferenças”?] É que nós 

não atendemos às diferenças, em nenhum meio social  se atende à diferença. O que 

seria, por exemplo,  atender à diferença? Vamos pensar em dois contextos diferentes. 

Eu fiz um curso de fonoaudiologia básica na época em que eu  dava aula de PEB1 e 

eu percebi que ajuda bastante na alfabetização. O que seria, por exemplo, atender à 

diferença  do problema de um menino com problemas fonoaudiológicos  na própria 

construção oral  e que levam ele a construir   determinadas linguagens erroneamente e 

atender, por exemplo,   um processo de ensino mais regular, que seria um menino com 

certa dificuldade talvez na escrita convencional , mas que não tem nenhum outro caso 

oral?  Atender às diferenças nesse sentido... eu não estou atendendo às diferenças, 

estou, na verdade, entendendo as diferenças pra tentar transformar as duas num 

objetivo comum. O objetivo comum  do com problema de fono é escrever e ler 

corretamente e o do outro é o mesmo objetivo.[Mas é mais ou menos isso que eu estou 

querendo dizer. Numa sala de aula, como você mesmo falou, são trinta pessoas  e se 

cada um  tem alguma questão...então tem um lá com uma questão emocional , tem 

outro lá  com uma  questão de fala. Que que você vai fazer...] É que eu estou 

colocando aqui um problema semântico. Atender às diferenças, às vezes, tudo bem, 

soa em algum aspecto que nós temos que nos preparar para realmente, de certa forma, 

a trabalhar com aquelas diferenças. Mas o que eu atendo?  Eu atendo à necessidade 

comum  do meu trabalho que é ensinar. [É que tem a ver com as práticas.  Na minha 

escola a gente fala muito em “atendimento às diferenças”] 

Professor de 

História 

É complicada essa parte de desafio, porque toda a atividade do professor é um desafio, 

é um desafio atrás do outro. O maior desafio... é complicado porque acho que isso 

acaba entrando um pouco na questão  da  organização da escola, como que essa parte 

da organização da escola, as regras da escola. Você tem um conjunto de regras que não 

necessariamente precisa ser respeitado porque se você não respeita não há nenhum 

tipo de... nem  punição nem beneficio para quem cumpre as normas. Então a escola 

acaba sendo vista, de certa forma,  como um depósito de crianças , tanto pela gestão 

da escola, quanto pela parte das políticas educacionais quanto pelos pais de alunos  e 

muitas vezes até  pelos próprios alunos. Eles próprios, às vezes, veem isso como um 

lugar onde eles vêm para ficar aqui e passar um tempo  e depois ir para casa. Só para 

ficar aqui um tempo.  Então acho que essa questão da organização da escola  acho que 

seria  o maior desafio, porque tem um espaço menor  de trabalho do professor que é a 

sala de aula que você tenta construir um universo separado do que acontece  da sala 

pra fora.  O maior desafio  acho que é ter integração com o trabalho dos outros 

profissionais dentro da própria escola. [E isso não está acontecendo aqui?] Não está 

acontecendo aqui. [ E não existe também essa intenção, nenhum projeto que venha  

para tentar fazer essa junção?]  Essa questão de projeto é que é a  palavra da vez: 

projeto. Toda escola quer implementar  projetos  para integrar o trabalho dos 

professores. Esses projetos acabam não indo para frente; eles aparecem no papel, mas 

no dia a dia, dificilmente. A gente tem uma separação muito grande, ainda mais pela 

própria organização... o  que é ruim pelo sistema da prefeitura   é essa questão de que 

tem  alguns professores com uma jornada  onde ele têm  reuniões fora do horário de 

trabalho e outros professores não . Você acaba formando dois grupos separados: os 

que participam da reunião e os que não participam. [Então tem essas reuniões...] É que 

é de acordo com a jornada do professor. O professor tem uma jornada chamada JEIF 

(Jornada  Especial Integrada) , ele participa dessas reuniões  e ele acaba tomando  

contato  com toda a parte de organização da escola. Quem tem a Jornada  Básica 

Docente (JBD) acaba ficando excluído de tudo isso, ainda mais nesta escola que eles, 
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simplesmente,  não passam informe nenhum.[ Quer dizer que eles não ficam sabendo 

das discussões que são feitas nesse outro  grupo?]Isso. Então você tem um sistema 

entre professores e coordenação  que exclui. [ Esse grupo é um grupo que não é 

concursado?] Não, são concursados. A diferença de jornada é que o professor pode 

fazer opção pelas  duas jornadas, mas o professor pra ter essa jornada maior – a JEIF -  

ele tem que  ter sua carga completa  de aulas na escola. Se você não tem essa carga 

completa , se você fica com complementação  de  jornada  você já não pode fazer   

essa jornada maior [ Essa é uma questão estrutural que acaba dificultado a conversa 

com todos] Não só isso. É a questão do próprio trabalho do coordenador que deveria, 

apesar dessa questão de diferentes jornadas, deveria integrar o grupo docente. E isso é 

uma coisa que não acontece nesta escola.  

Professora de 

Língua 

Portuguesa 

É um desafio a cada dia. Os alunos são diferentes e não dá pra dizer que não seja um 

desafio diário. É diário mesmo. Desafio de conhecer o aluno, de saber o que ele não 

sabe, de entender o que ele aprendeu, de rever  se o que você ensina realmente é  o 

que tem que ser ensinado. É um desafio diário e  acho que é eterno. 

Professora de 

Artes 

Ainda eu vejo  na questão de espaço físico, que ainda a gente tem problema de espaço 

físico. Embora esta escola tem um diferencial, que a gente conseguiu fazer sala 

ambiente, conseguiu montar...[Ah, então é uma coisa especifica desta escola?] Desta 

escola. A gente conseguiu montar sala ambiente, então eu tenho uma pia com 

torneira...[Isso foi uma coisa que você quis e ajudou a implementar? ]Na verdade aqui 

era laboratório de ciências e eu, como estou há muito tempo na escola,  como o 

laboratório de ciência parou de funcionar eu comecei a questionar  por que esta sala 

ficava vazia e vazia e comecei a ocupar o espaço. Devagarzinho, com jeitinho eu fui 

ocupando o espaço. [ Se não você tinha que ir até a sala do aluno, sem material?] Ah, 

eu não fazia tudo isso. E o trabalho rendia muito menos; agora rende muito mais. Já 

começou a render  a partir do momento que comecei a usar esta sala, comecei a dividir 

com a professora de Ciências . Na verdade quem usava era ela, mas pra não dizer que 

eu ocupei o espaço eu dividia com ela e, depois de um certo momento, eu ocupei  o 

espaço totalmente. 

Coordenador 

Pedagógico 

Meu desafio é ser CP. [Limitar mais  a sua ação?] É, realmente...[Qual é a função do 

CP? É a da formação especifica ou tem mais alguma coisa?] É orientação, formação 

do professor [Não é relação com o aluno?] Com aluno, mas sempre estar pensando na 

ação junto com o professor. [...] Mas aqui extrapola. 

 

 

5 

 

Você vê nesta escola algum suporte, estrutural ou não, que favoreça o 

atendimento à diversidade?  Fale sobre isso.                                                                                                 

Professor de 

Geografia 

A gente tem, pelo menos nesta escola aqui em que eu trabalho,  a gente tem  uma sala 

que trabalha com reforços específicos. No caso de alfabetização, a professora de 

reforço está em consonância e está em acordo com os professores  também da própria  

língua portuguesa  e  os do Fund I e tem uma sala pra atendimento com alunos de 

necessidades especiais, deficiência intelectual.  Só que  ao mesmo tempo em termos 

de recurso, eu acho que existe uma carência muito grande não só nesta escola como 

em todo o sistema público. O papel que eles colocam como inclusão, às vezes não 

inclui. Eu, por exemplo, por mais que eu tente  pensar em atividades diferentes , até 

mesmo em atividades de alfabetização, é  extremamente maçante  a forma como a 

escola se organiza hoje em dia onde muitos indivíduos vem com necessidades, ou na 

verdade com ausências de competências que deveriam ser trabalhadas para que o 

trabalho, tanto do Fund II como do resto pudesse ter uma continuidade mais 

precisa[Tem uma diferença  grande entre o FundI e o FundII?] Tem, nesse caso tem. 

Eles estão vindo cada vez mais analfabetos mesmo para o Fundamental II e assim, 

como eu disse para você,  não há uma diferença, é parte do mesmo processo. Mas 

dessa parte do mesmo processo é necessário haver um certo desenvolvimento. O 

próprio caso de alunos com necessidades especiais, a gente tem uma sala que atende 
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isso, atende em um horário especifico, num horário fora, no contraturno.  Nós temos 

esses alunos dentro das salas de aula e dentro de uma sala de aula cheia com outros 

alunos que também tem outros problemas, que não são necessidades especiais; que 

precisam, na verdade, de um atendimento um pouco mais  especifico , só que talvez a 

gente consiga dar mais conta ... há alguns com déficit de atenção e você precisa ficar 

em cima, outros com dificuldade verbal e assim por diante que a gente consegue, às 

vezes, sanar de uma forma mais fácil. O problema é que a gente tem muito aluno, 

muita coisa e não tem, por exemplo,  um profissional que acompanhe esses alunos em 

termos de ajuda. Que nem a sala do 5ºA com um aluno com necessidades especiais, 

vez ou outra   a gente, nós , eu e todos os professores , que a gene discute,  passa 

atividade diferente para ele, mas não é sempre.   Na aula de hoje, por exemplo, eu 

estava na continuidade da aula de leitura e eu não tive tempo de preparar uma 

atividade talvez que ele acompanhasse ou de ver especificamente, por mais que eu 

tenha o laudo na mão, que  tipo de coisa está surtindo efeito. Eu não tenho todo esse 

tempo com ele. [ Você tem a informação. Você sabe os alunos  que têm uma 

necessidade maior...] Mas não tenho toda a informação. [... mas você não tem 

exatamente o que fazer  e  o tempo para fazer. Você não tem um tempo em que se 

reúne  com os outros para poder pensar nessas questões?] Nós temos os períodos de 

JEIF com os professores que tem aulas atribuídas  e  a gente se reúne e conversa sobre 

inúmeros problemas  e esses são os problemas, às vezes,  que a gente enfrenta, que é 

como  alfabetizar ou, na verdade, como trabalhar com esses alunos.  Esse tempo a 

gente tem mas,  muitas vezes...[É semanal?]  Todos os dias da semana tem  os horários 

de JEIF e de PEA , só que ele não é necessariamente para isso [às vezes é para outra 

coisa?]A gente tem  diversas outras coisas também a tratar: reuniões, projetos, 

avaliação de fechamento de bimestre. Ultimamente a gente está  cada vez  mais sem 

tempo, porque há uma cultura que vem aí e que diz que, por exemplo, que a educação 

é o aluno dentro da sala de aula, dentro da sala de aula, dentro da sala de aula. Como 

se, por exemplo, quando nós, grupo de professores e de funcionários, sentamos e  nos 

reunimos para tentar elaborar um plano de ação ou uma análise sobre determinado 

quadro a gente não tem mais  esse tempo. Ah, por quê? Porque talvez tenha que 

dispensar aluno e  não pode dispensar aluno, ah porque não pode deixar o aluno...É 

sempre pra sala de aula. Até mesmo projetos às vezes que você precisa sair, fazer 

trabalhos de campo... não as excursões, que isso às vezes a gente tem, mas coisas, às 

vezes, que tornam a escola um espaço mais próprio dos outros espaços que são da 

onde os nossos alunos vem. Entendeu? Tipo... tá faltando. Assim, tá muito discrepante 

a situação nesse sentido.   

Professor de 

História 

[Já respondeu na questão anterior] 

Professora de 

Língua 

Portuguesa 

Eu acredito que não. Acredito que o professor, ele trabalhe isoladamente. Infelizmente 

não é uma conduta perfeita. Mas ele trabalha isoladamente. O máximo que acontece é 

compartilhar com um colega alguma coisa que teve sucesso, que teve êxito. Mas é um 

trabalho solitário 

Professora de 

Artes 

Tem, tem, tem sim. A Prefeitura tem com relação à SAAI, com relação, como é que 

fala..., à aula que eles têm fora do horário, os projetos. Os projetos fora do horário de 

aula também ajudam bastante. [O que são esses projetos?] Temos o projeto da rádio, 

temos o projeto de flauta, temos o projeto de desenho...[ E é fora do horário?]Fora do 

horário. [E é para todo o aluno?] Pra todo aluno que quiser participar. [E eles 

participam?] Participam. Não...[E quem lidera, organiza isso, algum professor?] São 

vários professores. Eu comando a rádio, tem o professor de Educação Física,  o 

grêmio, o professor de História, não...minto, o de Geografia e História também, eles 

dão aula de desenho. [Quer dizer que  você vem em outro período?] Venho em outro 

horário. Eu venho ao meio dia. [E você ganha para isso?] Eu ganho pra isso, antes a 

gente não ganhava, no começo não ganhava, mas eu comecei a fazer  mesmo sem 

ganhar. [Quer dizer que é uma coisa estrutural, entrou na grade?] Foi uma coisa que a 

gente conquistou também, acho que justamente por causa de um projeto da USP que 
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veio para a Prefeitura com relação à radio, a “Rádio na escola”,  e aí possibilitou esses 

projetos depois serem reconhecidos e  começaram a ser valorizados e pagos. Que 

quando eu comecei, eu fui uma das pessoas que  não fiz o curso mas não me 

conformava em ver o equipamento todo parado aí e encaixotado e enfiei as caras. E 

comecei a fazer um horário assim e a coordenadora me liberava de algumas reuniões e 

eu comecei a fazer o projeto. [E tem adesão?] Tem bastante, a gente até tem um 

número reduzido, porque senão também não funciona, se a gente começa a trabalhar, 

encher... fazer uma coisa muito cheia  aí não funciona. [ Você acha que isso acaba 

ajudando pra atender também essa diversidade porque tem  uma outra situação de 

aprendizagem...] Isso. Tem sim. [Ah, que legal!]  É um momento em que a gente fica 

mais próximo do aluno... e esse aluno, tando mais próximo, ele trabalha a nosso favor 

dentro de sala de aula. Até com os colegas. [Que legal, ah entendi então depois tem 

uma volta, isso volta pra sala de aula.] Volta.  

Coordenador 

Pedagógico 

Tem sim. Tem a professora de SAAI. Esse ano nem tanto porque ela está de licença, 

né. Mas assim no ano passado ela deu muito suporte. É uma pessoa preparada, sabe, 

conhece os alunos que ela atende, sabe o que é  inclusão de alunos com deficiência 

intelectual, ajuda... [ E ela fazia relação do aluno com o professor?]Isso. Muitos 

professores que fizeram aqueles caderninhos lá... eles fazem...pedem ajuda , falam 

comigo e aí eu falo com a D.( professora de SAAI) e há esse intercâmbio. Aqueles 

professores que aceitam porque há muitos que ainda são resistentes. (interrupção de 

um aluno)  

 

 

 

6 

 

Desde que você trabalha aqui, esta escola demonstrou alguma preocupação de 

lidar com as diferenças de uma maneira mais eficiente, mais diretiva? Algum 

projeto já foi realizado nesse sentido?  

 

Professor de 

Geografia 

(não foi perguntado por parecer que já havia sido respondido) 

Professor de 

História 

(não foi perguntado por parecer que já havia sido respondido) 

Professora de 

Língua 

Portuguesa 

 [E você nunca presenciou alguma questão, algum projeto, alguma coisa que tenha 

sido realizada nesse sentido, institucionalmente...?] Institucionalmente a gente discute 

muito na JEIF sobre o assunto, mas é uma discussão teórica que, muitas vezes, eu vejo 

que não tem uma finalidade prática. O que os teóricos dizem nós lemos e muitas vezes 

não conseguimos relacionar com a realidade. Então, entre o que se lê e o que se faz 

existe um fosso muito grande. Tudo bem: contribui pra você ter conhecimento sobre a 

teoria, mas eu não sei se necessariamente modifica a prática. [ E esse JEIF são as 

reuniões que são semanais?] Elas são diárias pra quem tem essa opção pela jornada de 

JEIF, que seriam horários de estudo.[Mas quando ela é em equipe...] Ela é em equipe 

para os professores que fazem JEIF, para os professores que tem todas as aulas 

atribuídas e que queiram participar. [Você faz parte disso?] Isso, a maioria faz... por 

uma questão salarial também, porque são horas que você estuda e recebe por isso. A 

verdade é essa, é uma questão salarial. 

Professora de 

Artes 

(já foi respondido) 

Coordenador 

Pedagógico 

[É que você está aqui há pouco tempo, mas nesse tempo que você esteve aqui, você 

acha que teve algum projeto, além da sala, da SAAI, você acha que teve algum projeto 

pensando nisso?] Atendimento aos alunos? [A diversidade de um modo geral e 

também especificamente...] No ano passado a gente tentou fazer uma agenda. É que 

uma das dificuldades que a gente tem é assim:  é tempo e  espaço pra gente se reunir 

com o professor. Eu, o professor de SAAI e o professor... [da sala...] da sua disciplina 

nos reunir pra elaborar qualquer ação em relação ao aluno. [Porque tem os momentos 



135 
 

de encontro, mas não são todos que fazem, não é isso?] Não. É a JEIF, né? Então eu 

acho que seria um momento importantíssimo assim você ampliar mais a JEIF pra que 

todos professores fizessem, porque não são todos...[É uma minoria?] Eu tenho 50%  

só dos professores que fazem JEIF. [ E esses professores que fazem a JEIF , consegue 

se fazer um trabalho melhor com esses?] O problema todo é que a professora de SAAI 

não faz JEIF aqui. Como ela tem dois cargos, ela faz JEIF na outra escola. [Quer 

dizer: ela nunca está presente nesses encontros. Isso é um problema.] Precisa se 

organizar... No ano passado deu pra fazer, porque eu peguei alguns professores na  H 

deles eu me reunia com a D. e a gente ia pensando na adequação curricular pro aluno 

especial, o que estava acontecendo e o que o professor estava fazendo. Mas este ano 

não foi possível... [Acaba ficando limitado um pouco?]  

 

 

7 

 

Você se vê dentro de uma equipe de trabalho? Direção, equipe de professores e 

coordenadores apresentam um bom entrosamento? 

 

Professor de 

Geografia 

Olha, no caso...[É uma boa equipe? Eu não sei porque eu não conheço mesmo, assim, 

o conjunto...] No caso...Eu estou aqui nesta escola há 4 anos, 3 anos... vai fazer 4 e 

nesse processo tiveram muitas outras coisas, mas a equipe de professores 

especificamente, professores e inspetores, está numa sintonia muito grande. [Isso é 

bom] A equipe-gestão anda meio fora de linha com a equipe de professores... [A 

gestão, você diz assim, o coordenador e a direção?] Sim, a GDL(?)...está um tanto 

quanto fora de sintonia com o grupo de professores. É porque eles mudaram 

recentemente e a gente ainda não encaixou o ponto x, não conseguiu se conectar 

completamente. Então eu já mencionei sobre essas coisas de: ah... projetos, espaços da 

escola, tempos pra reunião...[Isso daí não são vocês que deveriam pensar, né?] Na 

verdade a gente pensa, porque uma coisa que tem que  ser entendida por todo mundo é 

que o  trabalho principal da escola é o trabalho do professor. Então, o chefe dessa 

escola é a equipe  de professores porque é eles que tem que fazer isso acontecer. O 

resto... não é que o resto é o resto, o resto não é chefe, é apoio, né. Então, também tem 

que fazer acontecer, mas tem que dar apoio pra quê? Pra que o nosso trabalho seja 

desenvolvido. Eu entendo dessa forma. É o que eu estou falando...E pra que tudo isso 

aconteça precisa se encaixar mais, precisa tudo estar organizado, elaborar os tempos 

que a gente precisa, entendeu? Uma coisa que eu percebo que a própria politica de 

governo, eu percebo isso pelas falas,  a politica de governo sobre educação acha que 

nós professores estamos aqui de brincadeira. Que a gente vem,  assina o livro-ponto, 

senta a bunda na carteira assim e fica olhando, [E tudo acontece...] administrando o 

caos aqui dentro para que esses alunos talvez  não estejam na rua  ou em algum lugar. 

Poxa! Não! A gente tem um trabalho especifico pra fazer. Uma própria medida disso 

que eu achei absurda foi uma questão sobre professores de Educação Física terem de 

tirar aquele  certificado de profissional do esporte, eu esqueci o nome, a sigla do 

coiso...Mas espera aí... pra dar aula, todo professor deve ter licenciatura. Não entendi 

isso, duas especificações?     

Professor de 

História 

(não foi perguntado por parecer que já havia sido respondido) 

Professora de 

Língua 

Portuguesa 

[Então você não acha que... Essa questão do trabalho de equipe não é  tão construído 

aqui?] 

Não. Fala-se... não posso negar que tenhamos estudado, que o coordenador tenha essa 

preocupação, mas, enfim, eu acredito que o trabalho do professor infelizmente ainda  

é um trabalho solitário. Ele entra, fecha sua porta, faz o que ele acha que deve fazer, 

compartilha com alguns, com outros não, né? Então... não é certo, mas é o que 

acontece. 

Professora de 

Artes 

Com relação aos professores, você fala?[É, a equipe de professores. Bom, não é só o 

professor, é a equipe pedagógica] Entendi, é a equipe técnica, a pedagógica. No 

momento a gente tá com uma equipe nova, porque mudou tudo; mudou direção, 
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mudou coordenação, então... [Faz pouco tempo que tem...?] Ano passado mudou. Nós 

tínhamos um trabalho aqui que estava sendo feito  com a coordenadora que acabou 

indo embora e com a direção antiga... que a gente começou a fazer um trabalho, que 

foi muito legal, inclusive, de...A gente começou a visitar...Porque, assim, esses alunos 

com deficiência, por exemplo intelectual,  começaram a chegar pra gente a uns três 

anos atrás, três ou quatro. E a gente começou... Porque eles chegaram primeiro no 

ciclo 1. Então o ciclo1, o fundamental 1,  começou a se preparar primeiro. E nós 

fomos vendo aquilo meio apavorados. E quando eles chegaram, aí a gente teve que 

realmente encarar que... eles tem que tá aqui com a gente. E aí? O que fazer?  Então 

começamos com um trabalho bem legal que foi visitar as casas desses alunos, de 

todos... fizemos um levantamento de todos os alunos que precisavam. [Isso a três anos 

atrás?] A mais ou menos 4 anos. Fizemos visitas a todos esses alunos. Fomos na casa 

deles. Nós fomos em duplas. E fizemos perguntas; várias  perguntas a gente fez, 

previamente, assim... o que era necessário...  pergunta  pra gente ver de perto como 

esse aluno era tratado em casa pra depois a gente poder ajudá-lo aqui em sala de aula. 

[E isso foi alguma coisa combinada com a coordenação?] Com a coordenação. Então 

nós saíamos nas casas...[E só pra esse alunos que vinham pro fundamental II?] 

Exatamente. Embora  a gente...mesmo aqueles alunos que não tinham laudo médico, 

mas a gente detectou que tinham alguma deficiência ou mesmo que fosse um déficit 

de atenção ou alguma coisa do tipo. Fomos a casa deles fazer essas visitas pra ver o 

que acontecia no âmbito familiar pra depois tentar ajudar um pouco aqui  e a gente 

chegou a algumas conclusões: que aqui em sala de aula é muito difícil a gente 

conseguir um atendimento totalmente especial, mesmo porque a quantidade de 

alunos... Isso...ao longo do ...Eu vi que a  prefeitura foi enxergando que precisava...A 

partir do momento que tem esses alunos em sala de aula, por lei agora a gente pode ter 

um número reduzido de alunos na sala quando tem esse aluno, quando tem o caso. [E 

vocês usam esse beneficio?] A gente usa, usa sim, porque é impossível você conseguir 

atender os outros e dar uma atenção especial, porque eles precisam de uma atenção 

especial. Não adianta. E também, ao mesmo tempo, fazer um trabalho com os alunos, 

porque se você não faz esse trabalho com os alunos... Mas  é legal porque como eles 

já estão vindo do fundamental I, o fundamental I já está fazendo esse trabalho de 

conscientização. Então quando eles estão chegando aqui no fundamental II eles já vêm  

com essa consciência, eles acolhem.[Já conhecem, também porque são alunos que 

estão lá, né?] Exato. E os novos que entram  a gente tenta fazer esse entendimento: 

que ele entenda que ele tem que acolher esse aluno e não criticar ou até  usar do 

bullyng, né, o famoso bullyng, que eles são...[ que pode acontecer com qualquer 

um...] Exato.   

Coordenador 

Pedagógico 

[Você vê, pensando em equipe, você acha que essas questões de tempo e de espaço 

acabam interferindo no que é uma equipe de trabalho?] Ah sim. [Fica um pouco mais 

disperso, é isso?] É, fica. Fica assim muito essa coisa:  eu com o professor, eu com o 

professor de SAAI, ou o professor sozinho fazendo as coisas. Que tem alguns 

professores como o Elias,  não sei se você conheceu o Elias, ele já tem assim um 

trabalho do ano passado,  que a gente fez algumas atividades. Ele elaborou algumas 

atividades e a gente conseguiu se reunir os três.[...] Com os outros professores 

precisava desse tempo. Até com aqueles que têm resistência pra você estar... 

[Conversando, né?]  Convencendo. Porque  é assim: convencer, né porque  não 

adianta você...  O que eu percebo  nesse tempo que eu tenho de CP, você tem que 

convencer, manter o diálogo com o professor. Não adianta você impor, porque mesmo 

que o professor aceite, ele não... o trabalho dele não é  empolgante.   
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3º grupo de perguntas: O aluno com deficiência intelectual no Ciclo II do Ensino Fundamental  

 

 

 

1 

 

Como é um aluno com deficiência intelectual? (O que você entende por 

deficiência intelectual?) 

 

Professor de 

Geografia 

Como eu entendo? Eu não entendo. [Tudo bem. Que informações você tem sobre... ?] 

O que eu entendo por deficiência intelectual pode ser um monte de coisas, se eu for 

avaliar parece que 90% desses alunos tem deficiência intelectual (risada)...[Então 

vamos pensar assim. Numa sala de aula, você tem vários...como você mesmo já falou 

que tem aqui, déficit de atenção , mas pra você olhar e falar assim “Esse tem 

deficiência intelectual”. Como é que ele é? Então, me  descreve essa pessoa...] Não, 

não é como é que  ele é... Uma pergunta que você tá fazendo pra mim que  não cabe. 

Se fosse assim..., por exemplo... Uma coisa que eu  já me deparei com uma situação 

dessas. Você encaminha um aluno, às vezes, para um psicólogo, né?  Normalmente 

você encaminha  para um psicólogo e tal, faz todo o encaminhamento, e o psicólogo 

pede a avaliação do aluno. Você faz uma avaliação com tudo o que você suspeita, o 

cara chega lá, analisa, faz duas consultas com o menino e fala que o menino tem tudo 

o que você escreveu. Cê fala assim: “Poxa, então,  peraí”...  [Não precisava, né?...] Por 

que que, né? Eu não sei detectar um aluno que tem deficiência intelectual. Não sei,  a 

não ser  se for uma síndrome de Down, talvez,  algum problema que fisicamente,  às 

vezes, aparente,  entendeu? Que acontece... Com o autismo, por exemplo,  eu já vi,  só 

que eu não sei, por exemplo,  os graus. Eu sei... pô, talvez  ele tem...  Na teoria há 

uma... tem que haver uma comunicação com a família e  tem que haver um 

encaminhamento com o médico e esse laudo tem que chegar na minha mão...[ Então é  

o laudo que vai  definir para você...] O que define pra mim é o laudo...se o menino 

tem. Agora o problema dos laudos, ultimamente,  são o seguinte. Às vezes a gente 

pega alunos que, por mais que nem mencionamos... o déficit de atenção , não sei o 

quê... Eu não considero isso uma deficiência intelectual. [E eles consideram, os 

médicos?] Alguns consideram, alguns dão laudo. Ah, o menino tem isso, tem 

aquilo...E, às vezes, são coisas,  na verdade que eles constroem assim... [...] Digamos, 

vamos pensar,  alguém com problema de déficit de atenção é um problema de 

concentração... ligado talvez a uma  sinapse cerebral, eu não lembro bem disso, ou da 

própria forma, que nem  a hiperatividade e coisas do gênero...   Só que  a falta de 

desenvolvimento de habilidades  e competências desse indivíduo no sistema escolar se 

dá por um costume, é uma aculturação também, feita de forma errada. O individuo 

chega, com determinados problemas. Com esses determinados problemas, ele acaba,   

no meio dessa multidão aqui dentro da sala de aula  se distanciando , fazendo isso, 

fazendo aquilo, aquilo outro e o sistema político sobre educação, hoje em dia, vai 

negando a esse individuo  com esses problemas, que às vezes podem ser sanados na 

própria sala de aula, vai...como a gente diz mesmo, empurrando esse menino, vai 

negando a ele o direito de... o direito de  aprender de fato, de tipo, olha, rever, tentar 

um  outro trabalho, tentar uma outra coisa que talvez ajude  esse indivíduo a progredir. 

A gente tem um monte de aluno, por exemplo,  que é analfabeto no 7º ano e...[E são 

considerados...] Não tem laudo [ pessoas com deficiência ?]  Não, só  que se você for 

fazer uma avaliação  mais profunda, talvez esse menino tenha algum tipo de  outro 

problema que seja não psiquiátrico, mas talvez algum outro  problema psicológico, ou 

algum  problema em termos de função cognitiva, ou qualquer coisa do gênero,   que 

poderia ter  sido trabalhada. A maioria é sem vergonha mesmo... (risada).      

Professor de 

História 

Bom, acho que definir um aluno com deficiência... [ Assim, pensando no que você já 

viu...] é um pouco complicado porque... [ O que você acha, como ele é, quais são as 

condições dele?] É que isso varia muito, varia absurdamente, né? Eu tenho, por 

exemplo,  na 6ª série uma aluna que ela tem síndrome de Down, ela tem dificuldade 

de interagir com os outros alunos, que é a mesma questão  do aluno dessa sala, dessa 
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turma  que você está acompanhando. Por outro lado, tem outras turmas, como eu falei 

pra você,  que tem alunos que se integram muito bem. Participam, se interessam... às 

vezes têm muito mais dificuldades. Eu tenho um aluno na 5ª C que tem muito mais 

dificuldade do que o da 5ª B, mas tem muito mais interesse, ele participa mais da aula. 

Ele pergunta toda hora, pergunta  coisas que não tem, às vezes,  nada a ver com a 

minha matéria. Às vezes ele pergunta para participar da aula, para interagir 

simplesmente, para a questão da sociabilização, mas ele procura, tem esse interesse. 

Tem alguns alunos que eles simplesmente se fecham e às vezes até uma abordagem 

que você tenta  ter com esse aluno ele tem muita resistência. É difícil  você trabalhar 

com esse aluno às vezes pela questão da  resistência que ele apresenta em relação ao 

contato com o professor.  

Professora de 

Língua 

Portuguesa 

Nossa! Essa pergunta é muito difícil. [Pense assim em alguns que você conhece. Você 

acha que eles têm alguma coisa em comum?] Não, acho que não. Às vezes você 

suspeita que o aluno tem alguma dificuldade especial em  aprender, mas você não 

consegue detectar exatamente qual é  essa deficiência ou  qual é essa dificuldade ou se 

ele tem uma deficiência intelectual ou só uma dificuldade por outros motivos. Quando 

o aluno vem com um laudo que diz que ele tem uma deficiência intelectual, né...e são 

poucos os alunos  assim nesses meus onze anos que eu tenha com laudo. Olha, esse 

tem deficiência intelectual. [Alguns têm laudo?] Alguns têm laudo, outros não e  

outros a gente nem imagina se tem algum problema ou não. Eles são dife...Eu não 

consigo enxergar  uma coisa em comum. Cada caso é um caso, né? Tem alunos que 

não conseguem memorizar as letras do alfabeto;  eu tenho outros que reconhecem 

sílaba, conseguem formar frase. Tem outros que conseguem localizar a informação no 

texto curto. Cada caso é um caso. [São bem diferentes?] São. Não consigo ver uma 

coisa em comum.  

Professora de 

Artes 

A principal coisa que a gente começa a  detectar é aquele aluno que não consegue se 

concentrar. Começa daí, né? Primeiro... Tem uns que são muito visíveis  mesmo, já 

têm o laudo médico, tal e então...[Quando ele tem o laudo médico, todos os 

professores ficam sabendo?] Todos os professores ficam sabendo e tem a professora 

de SAAI, que ela  é uma professora que atende esses alunos  fora do horário de aula. [ 

E ela tem uma comunicação com vocês?] Tem. Nem sempre...[ Mas não é formal essa 

comunicação?] Deveria ser, mas no caso da nossa professora aqui, a gente não 

consegue, principalmente com o fundamental II ainda ter um atendimento, mas ela 

tenta encontrar a gente aqui na hora do intervalo, passar algumas coisas...às vezes em 

reuniões pedagógicas. Porque assim, o horário que a gente tem pra conversar ainda é 

pequeno. Deveria ter mais profissionais pra esta sala em especial pra que a gente 

pudesse ter um...É uma coisa que está caminhando na prefeitura e eu acho que   a um 

curto prazo  a gente vai ter mais profissionais. Porque a gente chegou à conclusão, em 

várias discussões que já vêm vindo, não só aqui na unidade, mas quando a gente acaba 

se relacionando e eu fui a algumas dessas discussões já , é que precisa de uma rede de 

atendimento pra esses alunos. Só nós aqui, no fundamental tanto o I como  o II, não 

importa,  a gente não dá conta de atender esse aluno plenamente. Ele precisa de outros 

acompanhamentos. [E na sala de aula, você acha que ele é um aluno que consegue 

aprender alguma coisa?]  Consegue. É lógico que não vai ter um aproveitamento no 

ritmo de uma criança comum, né? Mas ele tem, tem sim. Não só de convivência, mas 

intelectualmente sim. Tem sim. [Apesar da deficiência?] Apesar da deficiência. Nós 

temos um exemplo do R., que ficou uma graça. Ele  é autista e ele chegou pra nós 

assim, e  nossa, ele deu muito trabalho porque assim... ele chorava muito, ele se 

recusava... porque  ele perdeu a referência que era aquela professora que ficava única 

e exclusivamente na sala. Quando chega no fundamental II são vários professores, 

aquele entra e sai, que pra ele foi um terror isso. Foi quase assim um ano  pra ele se 

acostumar com isso, mas ele se acostumou, né...e a gente ficou com muito medo 

também a partir do momento em que a gente mudou pra sala ambiente que não seria 

mais nós trocando de sala e sim eles trocando de sala, nós tivemos essa preocupação, 

mas ele se adaptou muito bem, porque ele já estava ambientado. 
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Coordenador 

Pedagógico 

Os alunos que eu tenho aqui, né? A parte de socialização ...quando ele está com um 

grupo ele faz, mas a parte de cognição, de aprendizagem você tem que pensar em 

atividades diferenciadas para esse aluno. [Você acha que ele tem capacidade para 

aprender?] Tem, dentro dos limites que você tem de conhecer. Você tem que conhecer 

o aluno e saber até que ponto ele pode chegar. Porque, assim,  você tem casos 

aqui...até ontem mesmo um professor estava falando com a Mariana. A Mariana,  

quando você propõe uma atividade diferente para ela, aí  ela não quer fazer porque ela 

quer fazer o que os outros colegas  estão fazendo. Só que ela, assim,  ela não dá conta. 

[É complicado, né?]Muito  difícil. [Mas  tem então pessoas que pensam em dar 

atividades diferentes para esses  alunos?]Tem sim. Em alguns momentos ela aceita 

fazer uma coisa diferente, mas  precisa  muito do  jogo de cintura do professor, né? 

Para saber lidar com a situação. 

 

 

 

 

2 

 

Como você vê um aluno como esse na sala de aula? Se você tivesse que descrever 

o aluno com DI, como você faria? (Ele é capaz de aprender? Ele está ali apenas 

ou prioritariamente para se socializar?) 

 

Professor de 

Geografia 

[de certa forma, já respondeu] 

Professor de 

História 

[Mas em termos assim de cognição, você acha como...muito difícil trabalhar com 

eles?]Varia bastante. Tem alguns alunos que você tem  até  que uma relativa  

facilidade de trabalho. Tem uns alunos,  que não só pela questão do interesse mas pela 

questão de você conseguir  fazer com que ele entenda certos mecanismos de 

funcionamento da sua disciplina, como funciona uma linha de raciocínio, né? Outros 

alunos  já nem tanto, outros alunos já têm uma questão mais visual. Ele precisa estar 

vendo, então isso é uma questão de  você trabalhar com desenhos, mapas em sala de 

aula. Então isso varia muito. Tem alunos que se você só estiver só falando, falando, 

falando é como se ele não estivesse na sala de aula, entendeu? Por outro lado, tem 

alguns alunos que se você não estiver falando  é como se você não estivesse dando 

aula. É que  o importante é você estar se comunicando diretamente com ele. [ É bem 

variado, então!]  

Professora de 

Língua 

Portuguesa 

Eu vejo como um aluno qualquer que tem sua dificuldade e que cabe ao professor 

descobrir qual é porque o fato de o aluno ter laudo não significa que venha descrito o 

que ele  pode ou não pode fazer . Não é uma coisa assim que está determinada e  nem 

vai estar.  Tudo depende do estímulo e tal. [Você acha que eles são capazes de 

aprender?] Eu acho que eles são capazes de aprender sim. Agora depende o que que 

vai se ensinar também. Por exemplo, o caso desse garoto do  5ª A, eu particularmente 

vejo que ele não consegue reconhecer uma letra e eu então como professora de Língua 

Portuguesa eu vou fazer com uma pessoa que não consegue reconhecer uma letra? 

Participar oralmente não dá, porque ele tem dificuldade pra falar, né? Então por mais 

que ele queira participar, e às vezes ele quer falar , mas ele tem essa dificuldade para 

falar, tem uma dificuldade na fala. Eu não consigo saber se ele entende o que eu falo. 

Eu acho que ele entende o que eu explico. Mas eu não consigo ter esse retorno, porque 

ele tem dificuldade pra falar, ele não escreve, ele não reconhece letra. Ao mesmo 

tempo que eu digo olha essa aqui é a letra B, B com A dá BA, por exemplo. Daqui a 

pouco, ele já não sabe o que é B mais. Tá confundindo com uma letra que não tem 

nada a ver, né? Então é assim, não sei. [Eu sei que você fazia um caderno especial pra 

ele...] É, no começo do ano eu fazia um caderno especial, agora  eu já desisti  do 

caderno especial. Desisti  porque pra ter aquele caderno ou tem alguém explicando o 

que é silaba, o que é letra...Eu não consigo fazer isso, porque tem outras inúmeras 

coisas pra fazer, né? Ou são lições repetitivas pra manter ocupado. Então o que eu 

tenho feito é assim: eu faço minha aula normal e agora ele se insere na aula, ele tem 
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iniciativa de dizer “Olha, eu quero fazer isso.” “Ah, eu quero copiar, ah, eu quero 

fazer não sei que lá... Então tá bom,  “tó” e  faz. [ Ele faz isso?]  Faz.  Então ele acaba 

tendo iniciativa do que ele quer fazer. [Então ele acaba...]    E tem dia que ele não faz 

nada, também. Ele deita, dorme. Beleza, o que que eu posso fazer, né? Deixa ele 

dormir. É raro, mas às vezes ele deita lá e dorme e tal. Então eu senti que tem mais 

resultado que ele procure a lição pra fazer do que que eu  faça a oferta. Porque 

geralmente assim:  tinha dia que ele queria fazer, tinha dia que não, né? [ E às vezes 

você está com uma outra professora, né?] Agora não mais porque...[Você estava, eu 

lembro quando eu assisti a sua aula ] Cada vez mais raro mesmo,  porque tem que 

cobrir falta de outro  professor, então eu tenho trabalhado sozinha mesmo em 99% das 

aulas. [Se tivesse um outro professor talvez ajudasse pra fazer alguma coisa, né?] 

Ajuda com certeza, não  mas aí... Quando a outra professora trabalhava comigo ela 

não ficava destinada a ele, nós trabalhávamos juntas... não sei se você chegou a ver,  

pra atender  todo mundo. [ Todo mundo,   mas eu lembro que ela fazia alguma coisa  

com ele. Eu lembro desse caderno.] Então,  não ficava especifica pra atender a esse 

garoto, ela atendia a todo mundo que precisasse.       

Professora de 

Artes 

( já respondeu) 

Coordenador 

Pedagógico 
 

Como o CP 

orienta o 

professor 

quanto ao 

atendimento 

desses alunos? 

 

Eu cobro em alguns momentos atividades, cadernos... e alguns momentos, vamos 

supor, quando eu vou conversar com o professor, eu pergunto como está o aluno. Tem 

as fichas individuais que tem ... [ eu vejo que os alunos vem te mostrar coisas. Isso é 

uma coisa que você inventou, deles mostrarem pra você? Eu vi várias vezes isso 

acontecer.] Alguns professores , pra incentivar o aluno a fazer  as atividades, aí eles 

fazem isso,  quando eles fazem eles vêm me mostrar e eu dou um carimbinho; eles 

gostam. [E esse caderninho? Fala um pouco sobre ele. Quando você chegou já tinha 

essa prática do caderno, né?] Já. Acho que é excelente,  né? Assim, as atividades que o 

professor prepara ... Como você não tem material da prefeitura  específico pra esses 

alunos, aí os professores  pesquisam em algum local e vão montando, colando 

atividades pra esses alunos . [Vai montando...quer dizer, é um caderno específico para 

aquele aluno e por área, né?] É isso. De Matemática, de Português...[De preferência de 

matemática e de Português?] Aqueles  professores que ...[ Que se dispuser a fazer 

isso? Quando você chegou já tinha isso, né? É uma prática mais antiga da escola, né?]     

 

 

 

3 

 

Chamo de patrimônio pedagógico o conjunto de saberes que um professor vai 

construindo ao longo do exercício da docência, tanto os provenientes da prática 

como os dos estudos teóricos realizados. O que você já possui de recursos (de 

patrimônio pedagógico) para promover a aprendizagem desses alunos?  

 

Professor de 

Geografia 

[ Se você pensar nesse menino que pode ou aparentemente tem, ou que tem um laudo 

mesmo da deficiência intelectual  você tem algum recurso pra trabalhar com esses 

alunos?] olha... [ Do jeito que tá  mesmo a situação...na multidão ]Não tenho recurso 

nenhum. [ Você acha que não?] A questão do ensino público é assim: te dou um 

canetão, um giz  e você salva o Brasil, certo? É bem essa. Male má nós temos aí 

alguns recursos de mídia, alguns recursos de áudio, mas...[Mas quando eu penso em  

recursos, eu penso em recurso seu mesmo como professor.] Recurso meu mesmo 

como professor também não.  É pouco. Eu tenho alguns cursos básicos que me 

ajudam. Eu tenho um curso de formação em alfabetização que me ajuda em algum 

aspecto. Em algum aspecto nesse caso mas,  por exemplo, eu falo por alunos que eu 

tenho que têm laudo, que têm problemas mesmo. [ No caso do, por exemplo do  J, que 

está aqui...] Então, no caso do J., você viu que eu ainda tento algumas coisas 

diferentes, mas sinceramente eu não faço ideia, muitas vezes, do que eu tô fazendo ou 

se ele tá assimilando.[ Mas alguma coisa você faz, né?] alguma coisa eu faço ...[ 

mesmo que não tenha um manual pra você falar...] Sim, todos os professores pelo o 
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que nós já discutimos, pelo menos nesta escola, alguma coisa a gente faz e isso 

quando ele quer também.  É  o que eu falo, por exemplo,  pra atender alunos com 

deficiência intelectual mesmo, que vêm pra nós, que nós temos aqui, que são 

realmente perceptíveis, é fundamental que tenha um acompanhamento de algum 

profissional. A forma de inclusão que existe no município e no estado de São Paulo, 

nesse sentido, é ... uma falácia assim, é um aluno com problema jogado aqui no meio, 

onde o professor...sem essa...Não vou dizer que a gente tem que ter a formação 

específica pra lidar com esse aluno. Poxa, eu tenho a formação especifica pra lidar 

com todo o resto também, entendeu? Eu acho que tem que ter um profissional 

específico pra lidar com esse aluno. Ou seja,  que... porque  ele tem  que frequentar a 

escola e o convívio na verdade...  [ aqui tem um profissional , mas ele não entra na 

sala aqui nesses momentos, mas você acha que talvez  um profissional como esse na 

aula regular  faria diferença?] Sim, talvez sim, na aula regular faria diferença sim, ou 

até mesmo, às vezes até mesmo a própria criação de salas especificas em 

determinadas escolas, como tinha antes. O problema é que eu lembro que nessa  

época, eu estudava,  mas eu também achava que não funcionava muito em algum 

aspecto. Só que na época em que eu estudava,  tinha uma sala para surdos, eu achava 

até bacana porque eu aprendi...[Você vê que não tem tantos aqui, porque tem escolas 

ainda para surdos e mudos...] Agora pra quem tem, por exemplo, quem tem 

necessidades  especiais ou déficit intelectual  e vários problemas que nem o J. tem,  

que eu já ouvi a especialista dele falando, comentando ali... É difícil, por exemplo, de 

eu saber o que que eu..., por mais que eu faça alguma coisa , é difícil de saber o que 

que está surtindo efeito e o que que  não está. Tem horas  que,  mesmo uma 

atividadezinha  diferenciada pra ele, parece que não surtiu efeito  nenhum. Eu não sei 

se ele assimilou ou não. Ele não sabe nem o “A”(?) direito. Tipo, “peraí, ” vou tentar 

ensinar, vou tentar de novo, aí eu acho que tá legal...só que eu não sei o que que ele 

pode progredir.[Você não consegue avaliar o que ele tá progredindo.] [o sinal toca] 

[Obrigada.] 

Professor de 

História 

Não sei. Eu procuro me atualizar, assim sempre que possível,  né? Eu entrei,    

justamente, no curso de pedagogia esse ano, justamente para conseguir trabalhar com 

abordagens diferentes com alunos que eu não consigo alcançar com a minha formação 

inicial. Simplesmente acho que não foi o bastante em certos pontos, apesar de ter feito 

uma boa faculdade e tudo...Eu acho que  só o ensino teórico não te prepara para a 

prática do dia a dia da sala de aula. Então eu acho que você tem que ir trabalhando 

essa questão da teoria e da prática conjuntamente como uma forma de você 

desenvolver  melhor essa prática pedagógica. Procurar trazer questões de  informações 

novas  e trabalhar com atualidades e  procurar   na minha disciplina , na parte 

científica de História,  estar sempre atualizado, buscar leituras, participar de 

congressos , discussão com colegas de trabalho sobre certos temas.  

Professora de 

Língua 

Portuguesa 

(já respondeu, de alguma forma) 

Professora de 

Artes 

Hoje sim. Bem melhor do que a uns anos atrás. Mas  é porque foram oferecidas umas 

coisas pra gente,   nós lemos muito, discutimos muito. Principalmente a uns quatro 

anos atrás quando, como eu te disse, que  esses alunos realmente começaram a chegar 

no fundamental II pra gente. Então, foi uma coisa que a gente discutiu muito, lemos 

muito... [Aqui na escola?] É, nós temos nossos momentos de reunião que é chamado 

de JEIF, que é o momento,  é jornada especial, mas é um momento em que o professor 

fica aqui na escola. São duas horas-aulas por dia que a gente fica aqui na escola pra 

isso. Pra estudar... [ junto com os outros? E daí dá pra conversar...] Infelizmente não 

são todos os professores que optam por essa jornada, que é uma coisa de escolha do 

professor.  [Mas a maioria sim? Ou meio a meio? ]esse ano tá meio a meio; ano 

passado não era a maioria. [E esses professores que participam dessa jornada eles têm 

mais condição de formar uma equipe?] Tem, com certeza. [Dá pra conversar sobre 

esses assuntos...]E é uma coisa que a gente sofre muito na escola ainda porque esses 
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professores que não participam não é porque eles não querem , porque geralmente eles 

acumulam em outra escola. Ou eles  saem pra dar aula à noite, então eles não podem 

ficar aqui após o período ou então eles já trabalharam muito e eles estão acabados, não 

aguentam...[Não tem mais condições?] É, não tem mais condições. Então, nós temos 

assim...[Agora você como professora, já vinte anos de experiência, quando  você vê 

algum aluno com deficiência intelectual, você acha que você consegue fazer alguma 

coisa com ele?]Consigo.[Você tem como fazer esse trabalho?] Primeiro a gente tem 

que ter um trabalho de convencimento, de acolhimento...[que acontece com 

todos?]Que acontece com todos, todos eles...isso é uma coisa [ E qual a diferenciação 

com esses que têm a deficiência? ]Tem que ter um acolhimento de pegar no colo. De 

pegar no colo mesmo, [ É mais intenso?]só falta  sentar  na cadeira e pegar no colo. 

Você tem que abraçar, você tem que chegar, você tem que ajoelhar, ficar na altura do 

olho, conversar olho a olho, mas também tem uma coisa que, ao longo do tempo a 

gente foi... eu fui aprendendo que também você tem que cobrar deles, porque eles 

também tem que ser cobrados. E aí que vem o aprendizado. Então a gente teve muita 

dificuldade na hora disso, porque a gente abraçava, ficava com aquele receio: “mas 

como que vai cobrar?”. Achando que...[eles não podiam?] Isso. Que eles não podiam. 

A gente ficava com certo receio de que [ Então foi modificando?] Foi modificando. 

Com o tempo a gente foi chegando à conclusão de que  eles tem que ser cobrados sim, 

que eles são capazes. É lógico que eles têm as limitações, mas eles são capazes sim.   

Coordenador 

Pedagógico 

(já respondeu de alguma forma) 

 

 

 

4 

Os recursos que você mencionou, referentes ao atendimento à diversidade, não 

servem também para esses alunos com deficiência intelectual? 

 

Professor de 

Geografia 

(não foi possível fazer esta pergunta, mas as respostas anteriores se aproximam do 

tema) 

Professor de 

História 

(não foi possível fazer esta pergunta, mas as respostas anteriores se aproximam do 

tema) 

Professora de 

Língua 

Portuguesa 

Sim, são os mesmo recursos. Não são recursos diferenciados. Às vezes, a gente 

aprende assim alguma coisa com professores que dão aula até o 5º ano do nível I. Eu 

pergunto “Olha, o aluno tal faz tal coisa. Que que eu tenho que fazer pra ele não fazer 

assim?” Aí a professora dá umas dicas. Geralmente eu busco informação com quem 

alfabetiza pra de repente fazer alguma coisa que seja útil pro garoto. [ Esse seria um 

conhecimento específico que você tem que recorrer...] Isso, agora... [ no caso dele, 

né?] porque ele não é alfabetizado. Se ele fosse um aluno alfabetizado não haveria 

necessidade de um recurso diferente do usado com os outros alunos, né? Mas ele não 

é alfabetizado.  

Professora de 

Artes 

(não foi possível fazer esta pergunta, mas as respostas anteriores se aproximam do 

tema) 

Coordenador 

Pedagógico 

(não foi possível fazer esta pergunta, mas as respostas anteriores se aproximam do 

tema) 

 

 

5 

 

O que imagina que lhe falte de recursos pessoais para atender a esses alunos? 

 

 

Professor de 

Geografia 

(não foi possível fazer esta pergunta, mas as respostas anteriores se aproximam do 

tema) 

Professor de 

História 

Acho que a primeira coisa é uma formação especifica na área de alunos de inclusão. 

Os cursos superiores, atualmente, você pode fazer como um curso optativo, mas numa 
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grade normal, normalmente você não tem uma matéria que trabalhe sobre isso. [Você 

fez bacharelado em História?] E Licenciatura. [ E na Licenciatura também não tem 

essa , não existe essa obrigatoriedade?] Não essa obrigatoriedade. Algumas 

universidades oferecem o curso como uma disciplina optativa e eu acho que isso é 

uma grande deficiência do ensino superior do Brasil. Você vai trabalhar, 

necessariamente, com alunos de inclusão na rede pública; é impossível você escapar 

disso. Você pode não trabalhar um ano, mas no outro  você vai acabar pegando e a 

gente não vem preparado para isso. Até porque pela amplitude das possibilidades de 

deficiência que a gente tem. É diferente a forma como você vai tratar um aluno que 

tem uma  síndrome de Down de outros problemas. E a gente não sabe exatamente 

como trabalhar com isso, né? Um aluno que tem síndrome de Down ou é um autista 

são abordagem completamente diferente que você tem que ter com o aluno e agente 

não tem um preparo para isso e, muitas vezes, o próprio aluno não tem um laudo  que 

diga qual o tipo de problema que ele tem  pra gente saber que forma atuar melhor com 

ele. [mas no caso do J., o que você acha que você pode fazer? Você estava dizendo: 

fazer um desenho...não adianta só ficar falando no caso dele.] no caso dele não 

adianta. Só ficar perguntando pra ele.. [ficar olhando...] Ele é um aluno que você pede 

pra fazer uma leitura  e ele traz muita resistência, tanto que ele pede pra ler o mínimo 

possível. Ele já conversou comigo fora, à parte da sala  ...[mas ele não sabe ler muito 

bem ainda, né?]  Ele tem dificuldade, mas não é só esse o problema, porque tem aluno 

que não tem problema e tem mais dificuldade de leitura do que o J. O J., no caso, ele 

tem uma leitura e uma escrita superior a alunos que não têm problema nessa escola. 

[alguns alunos] Ele tem muita vergonha.  Se comparar até com alunos da própria sala 

dele, tem alunos que leem pior do que ele  [E quando ele vai fazer uma prova, ele 

escreve uma resposta, tudo?] Escreve, mas ele tem muita dificuldade em fazer. Então, 

as provas dele acabam sendo um pouco diferenciadas. Eu faço questões um pouco 

diferentes  [Então existe um pouco essa diferenciação?] Eu tento não mudar 

totalmente as questões pra ele conseguir acompanhar mais ou  menos, né? Pra ele 

estar conseguindo  aproximar do que está sendo perguntado,  do que está sendo  

exigido dos outros alunos, porque eu, simplesmente, não tenho  como dar uma aula 

particular pra ele. Então ele tem que  conseguir acompanhar, pelo menos,  

minimamente os outros alunos. [Mas aí você muda um pouco só para as perguntas 

ficarem mais claras?]  A formulação é uma coisa mais simplificada, com termos um 

pouco  mais simples, muitas vezes.[ Certo.] A gente tenta modificar um pouco, não 

simplesmente simplificar, às vezes dar um outro viés, porque simplificar também você 

não resolve o problema do aluno. Você vai passar simplesmente uma coisa fácil pra 

ele tirar nota, mas você não tá resolvendo o problema do aluno. Você tem que fazer 

com aquilo seja um desafio pra ele. [ Aqueles cadernos, você não faz na sua área? 

Porque eu sei que ele tem cadernos...]    Caderno de apoio?  [É, em História não tem?] 

Não, o caderno de apoio em História na Prefeitura (?) não tem,  [Só em  Português e 

Matemática. Eu sei que o professor de Matemática tem...mas aqui na História não 

tem?]Não. 

Professora de 

Língua 

Portuguesa 

Algum conhecimento sobre a alfabetização []. Se nós trabalhássemos em dois 

professores em sala, se houvesse uma quantidade menor de alunos. Porque na 

verdade, o aluno acaba ficando jogado lá dentro, porque ele não tem muita autonomia. 

Os outros alunos ...A diferença essencial é essa questão da autonomia, os outros têm 

autonomia. Ele tem menor autonomia, fica muito dependente do professor e o 

professor não tem condições de, né...[ porque tem o grupo todo] Isso. Não tem 

condições. Eles concorrem entre si. Os outros alunos tem ciúme. Se você fica 

ajudando um só...Existe essa concorrência, tem que  tentar lidar em igualdade. 

Professora de 

Artes 

Ainda falta. [Que tipo de coisa ainda falta?] Ainda falta a gente conhecer as 

diferenças, detectar mais essas diferenças de..., como se fala... deficiências intelectuais 

que tem, que cada um é um caso, que cada um tem um nível de entendimento. A gente 

às vezes cria uma expectativa de que ele vai chegar àquilo e ele não chega, ou então a 

gente às vezes subestima, acha que ele não vai chegar àquele resultado e na hora que 
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chega a gente se surpreende. Então ainda é muito no acerto e no erro que a gente vai 

indo e isso é uma coisa que me incomoda. Então eu acho que se a gente tivesse mais 

embasamento teórico talvez eu acho que isso... e continuar com aquele projeto que 

inicialmente nós tínhamos aqui, mas como eu disse mas mudou a equipe, até isso a 

gente tentar fazer de novo é conhecer mais esse ambiente familiar [Isso você colocaria 

como sugestão?] Isso. É uma coisa necessária. [ Ou seja, voltar a esse projeto de ter 

mais contato com as famílias?]Exatamente.  Inclusive esses alunos que já foram... eu 

encontrei já trabalhando, no mercado de trabalho. No Mac’Donalds eles acolhem 

muito. Encontrei ex-alunos com deficiência trabalhando e achei muito legal. Foi muito 

gratificante. Mas ainda eu acho que essa questão da família estar próxima ainda é 

muito necessário porque a família também precisa de um apoio. A maioria dos 

familiares não tem estrutura para suportar isso também. [Você acha que hoje está um 

pouco mais distante essa história da família com a escola desses alunos?]    Aqui na 

escola algumas famílias ainda estão distantes. [Em termos estruturais da escola, você 

acha que precisaria alguma outra coisa acontecer além do que você já falou?] seria 

bom mais profissional na sala de aula. Quando eu tenho a professora que trabalha com 

a gente  que é de Artes também, ela me substitui. Seriam os professores que nos 

substituem. Quando ela está presente aqui comigo, eu consigo dar mais atenção pra 

eles porque aí ela dá uma atenção geral ou vice-versa, ela fica com esse aluno que 

necessita  e esse aluno rende mais. E outra coisa, a gente poder criar atividades 

diferenciadas não é sempre que a gente tem tempo. Pra criar essas atividades 

diferenciadas pra esses alunos. [Precisaria ter uma grade horária que encaixasse esses 

tempos de produção?] Ou pelo menos nessas salas que tem esses alunos, ter um outro 

professor junto com a gente. É necessário.[ Por que a atividade que você dá pra todo 

mundo precisaria ser adaptada?] No momento eu não estou tendo esse tipo de 

problema. A não ser quando eu trabalho com geometria, que aí é uma coisa um pouco  

é mais técnica. Aí eu preciso de uma atividade diferenciada. Fora isso não ...porque 

geralmente esses alunos que tem uma certa deficiência intelectual, eles têm uma 

grande habilidade em Artes. Geralmente. [A sua experiência indica isso?]    Indica 

isso. Geralmente eles têm uma habilidade mais desenvolvida na área de Artes. Todos,  

mesmo aqueles que não tem laudo, que a gente fica observando e a gente vê que...aí  

você conversa com outros professores das outras disciplinas e você vê que eles não 

tem um rendimento, que eles não conseguem e  em Artes eles conseguem. Eles têm 

uma outra maneira talvez de perceber o mundo e  então desenvolvem uma habilidade 

em Artes que não é em toda área que  vai ter. [Obrigada]  

Coordenador 

Pedagógico 

Acho que é formação,  cursos...porque na Pedagogia, quando eu fiz lá na Educação, 

acho que eu fiz só um semestre ... [você achou que foi pouco?] Pouco pra você 

entender os vários tipos de deficiências mental, física ...mental, principalmente. Você 

não tem o olhar lá  na faculdade pra entender melhor isso aí. Talvez acho que  tem 

aquele pessoal que faz aquele    curso que eu fiz  de um semestre e depois faz o 

mestrado na área e talvez tenha uma preparação melhor, mas só a graduação..  

 

 

 

6 

 

O que a instituição já possui de estrutura para promover a aprendizagem do 

aluno com deficiência intelectual nas salas de 6° ano? A escola tem a preocupação  

de atender aos alunos com deficiência intelectual como foco? Você já foi professor 

de muitos alunos com essas características? 

 

 

Professor de 

Geografia 

(já foi respondido) 

Professor de 

História 

(já foi respondido) 

Professora de (já foi respondido) 
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Língua 

Portuguesa 

Professora de 

Artes 

(já foi respondido) 

Coordenador 

Pedagógico 

(já foi respondido) 

 

 

 7 

 

 O que está faltando à  instituição, de aspectos estruturais ou não, para 

promover ou melhorar essa aprendizagem? 

 Você consegue pensar em alguma sugestão para melhorar o atendimento 

dos alunos com deficiência intelectual na sala de aula da escola regular?  

 

Professor de 

Geografia 

(já respondeu) 

Professor de 

História 

Eu acho que seria mais uma questão estrutural. Primeiro,  os cursos superiores   se 

oferecer  uma disciplina que trabalhe... ou  nos cursos de licenciatura você deveria 

aprender como trabalhar com alunos, identificar diferenças ...[E na escola vocês não 

têm  tido essa discussão?] Nenhuma. [ Vocês não têm contato com a professora  da sala 

especial, a D?]  A gente tem assim, nos momentos em que a gente tem aula vaga 

conjunto. A D. é uma professora que sempre  que a gente procura, ela esclarece, ela 

ajuda a gente com todo o tipo de coisa, só que às vezes, pela jornada, a gente   acaba 

não se encontrando porque os horários não coincidem. [ Mas é uma pessoa que é 

acessível? Se você precisar, você tem...] Ela como profissional, eu nunca tive problemas 

. Pelo contrário, só tenho elogios a ela.   Ajudou muito no trabalho com os alunos com 

deficiência que temos aqui na escola. Mas eu acho que um outro problema é ...[ Não 

tem um encontro periódico?]Periódico não. [ É informal como você está dizendo.] É 

sempre informal. É aquele encontro na sala dos professores na hora do intervalo. Você 

vai lá e conversa, fala que está com dificuldade.  Ela apresenta algumas soluções, 

algumas formas de abordagem e a gente vai experimentando e tentando. Um problema 

estrutural também que eu vejo numa escola é a falta de um psicólogo pra trabalhar com 

os alunos. [ Não tem na escola? Algumas têm, né?] Nenhuma escola tem. [Não, acho 

que é uma psicóloga para várias] Algumas escolas têm parceria com posto de saúde. 

Esta daqui, por exemplo,  tem parceria com o posto da Vila B., aqui do lado. Só que 

você não tem uma frequência desse trabalho; muitas vezes a gente acaba indicando  

alguns alunos pra passar num psicólogo, mas eu acho que, na minha opinião, pelo 

menos, seria muito importante que cada escola tivesse um psicólogo pra fazer  um 

acompanhamento dos alunos. Não só em relação aos que têm deficiência. É claro, os 

que têm os mais variados problemas em sala de aula. Então um psicólogo, um assistente 

social , seriam pessoas indicadas para trabalhar numa escola. O psicólogo, 

principalmente, até pra gente conseguir diagnosticar qual seria o problema e qual seria a 

forma de abordagem de se trabalhar especificamente com cada tipo de aluno.[Obrigada]   

Professora de 

Língua 

Portuguesa 

Ter mais professor. Nessas salas em que tem aluno que tem  essa deficiência ter uma 

menor quantidade de alunos. Mas acho que isso seria bom não só no caso de um aluno 

com deficiência. Acho que todos os alunos requerem um atendimento especial, em 

algum momento. Então, a quantidade de alunos, embora na Prefeitura seja muito menor 

do que no Estado, ainda é grande. [Qual é o padrão?] No máximo 35 alunos em sala, na 

Prefeitura. Tem em torno de 30. [ É que eles não vêm todos, né?] É...Não, na  5ª série 

eles  são frequentes sim. Vêm os 30. 30, 29.  É bastante aluno. [Qual seria o ideal? O 

que você acha?] Não sei.(risos). Acho que teria que experimentar. [Você sabe que trinta 

é muito.] É muito porque todos eles têm alguma dificuldade, pra interpretar...todos. Eles 

chegam com dificuldades, não conseguem  ler um texto mais longo. Então  as 

dificuldades são pra todos, não só para o deficiente intelectual. Pra trabalhar atendendo 

as dificuldades dos alunos com trinta em sala é uma coisa meio que  impossível, muito 
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difícil. [Obrigada]  

Professora de 

Artes 

(já respondeu) 

Coordenador 

Pedagógico 

Rede de proteção além de pedagógica.  Falta  a questão da rede. A UBS. O J., por 

exemplo, no começo de julho, quando voltou do recesso, ele sumiu, desapareceu. E aí  a 

Denise falou: “Olha, o J. não está vindo para a escola. ”Aí eu mobilizei o pessoal da 

secretaria  e liguei para a mãe dele e a mãe dele tem problema mental. Só que quando 

eu falei pra mãe dele “ A senhora tem que mandar o J. para a escola., porque faz tempo 

que ele está fora da escola. Faz uns 15, 20 dias. O segundo passo que eu vou fazer se a 

senhora não mandar  ele pra escola é  ter que mandar para o conselho tutelar e vai 

complicar um pouco pra senhora. Eles vão aconselhar a senhora, vão até a sua casa.” 

Ela ficou muito preocupada. Eu não sabia também que ela tinha problemas mentais. Aí 

ela ficou super preocupada, veio aqui um dia de manhã, eu nem estava aqui, apavorada. 

Aí ele voltou. {Por que ele não vinha?] É que é assim: ela tem uma mania de..., que é 

próprio da doença dela, de trancar os meninos dentro de casa. Só que a Denise tinha 

falado pra mim que aconteceu isso no ano passado. Ela foi hospitalizada e os meninos 

ficaram lá sozinhos. Foi preciso o perueiro descobrir e resolver. [ E dessa vez era ela 

mesmo que não estava deixando...] É . Eu liguei pra ela...[ Mas isso é uma função 

importante da escola, né?] Mas a rede é isso aí. E o que eu fiz...com um certo receio 

dela... Ela veio uma vez, depois ela mandou uma vizinha conversar comigo. Ela falou 

da situação dela: pobreza, ela sozinha pra cuidar dos dois filhos. Aí eu falei, vou  

chamar... eu conheço  a Patrícia do posto aí, que é terapeuta: “Olha, Patricia,  está 

acontecendo isso, isso, e que precisava ir na casa dessa mãe para orientar, pra ver o que 

que faz.” Até ela entender que ele tem que tem que  vir pra escola e não tem outra 

saída.[ E ela foi?] Foi. A Patricia foi lá...[ Quem é a Patricia?] É do posto de saúde.[ Da 

unidade básica?} É. Ela acionou a assistente social,  a assistente social foi na casa,  

conversou com ela e parece que resolveu. Ele está frequentando. Mas aí é assim: toda 

essa articulação é um pouco  da vontade porque não há na Prefeitura ainda essa rede 

onde eu falo  “Esse  aluno está faltando”.  Eu tenho que ficar ligando para a mãe? Tenho 

que estar resolvendo? Não. Tem que ter um assistente social que vai lá na casa...[ Mas 

você pode acioná-la?] Eu fiz, mas não é o papel do CP. [Não é papel da escola?] Sim, 

comunicar a ...[ Devia funcionar com mais autonomia?] Sim, não tem nada,  nenhum 

lugar que fale que eu tenho que entrar em contato com a terapeuta. [Você foi fazendo 

porque foi necessário.] Não tem nenhuma orientação que mostre assim: o CP em tal 

situação pode acionar a UBS...[ Falta integração?] É uma questão de rede, mesmo. O 

conselho tutelar você manda... Eu mandei  vários alunos neste ano e  parece que não 

existe o conselho tutelar. Eles não mandam nenhum retorno. Às vezes, a gente manda 

pro conselho tutelar e depois de um mês descobre que o aluno tá na Bahia, que  aí eles 

dão baixa no sistema, Pra quê? Deu o maior trabalho de ligar para a família, mandar 

telegrama, não atender, ligar para  o conselho tutelar, sabendo depois que o aluno foi  

transferido [ O aluno foi morar lá? E não avisou a escola?] às vezes, é assim, ele se 

transferem e demora um pouquinho para aparecer no sistema. Tinha que ter uma coisa 

assim que...pra não dar trabalho, pra mandar  pro conselho tutelar os casos que 

realmente precisam . [Então você acha que essa questão da rede melhoraria... Que 

mais?] Acho que precisaria de um assistente social, uma coisa assim que fizesse a ponte 

com a família. [ Não tem assistentes na Prefeitura?] Não, não tem. [ e psicólogo?] Não 

tem. É assim, quando a gente precisa, a gente envia  para a UBS. Tem uma terapeuta  lá 

que... É importantíssimo. Semana passada mesmo, uma professora falou  “Olha,  o 

Gustavo faz tempo que ele não vem pra escola. Faz um mês.” Nossa, eu falei. Então 

pedi pra ligar pra família, que o aluno sumiu. Ela ligou e disse que atendeu uma irmã e , 

logo em seguida, a mãe ligou pra mim. “Ah, estou trabalhando aqui e fiquei  sabendo 

que meu filho não está indo na escola.” É, ele desapareceu da escola, eu disse. Aí era na 

3ª, na 5ª, na 6ª  ela já bateu aqui na escola . Eu fui lá na sala, ele não tava. [E onde ele 

tava?] Segundo ele, ele contou pra mãe e depois pra gente que uns alunos estranhos, 

alunos não... uns meninos que ficam na saída pegaram o boné dele e ameaçaram ele e aí 
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ele ficou com medo de vir pra escola...[ e ele ficava em casa?] Eu não perguntei se 

ficava em casa...[ A mãe não sabia onde...] Ela ia trabalhar e achava que ele vinha pra 

escola.  Se tivesse uma pessoa especificamente pra tá olhando esses alunos... faltou uma 

semana e então  essa pessoa tem que fazer alguma coisa, ver pra onde foi o aluno. Que 

as famílias, a maior parte trabalha e deixa a criança ou sozinha ou  com alguém dois ou 

três anos mais velha, de 15 ou as vezes 14 anos, tomando conta...[ Então sua sugestão 

seria de pessoal, de ter mais pessoal especializado, de uma rede...] De uma rede de 

proteção e que a escola não ficasse tão com essa carga de dar conta de tudo. [ Não só do 

educativo, do pedagógico...] É assistente social, é psicólogo, é terapeuta ao mesmo 

tempo. [Obrigada] 
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APÊNDICE C - Roteiros das entrevistas 

 

  
Roteiro da entrevista com professor  

 

1. Identificação do professor  

 

 Qual é sua idade? 

 Qual é sua formação acadêmica? Além desse(s) curso(s) superior, realizou algum 

sobre educação inclusiva ou que tenha dado suporte para o trabalho? 

  Faça um breve histórico da sua vida profissional. Exerceu outas profissões? (Em caso 

afirmativo, por que optou pela  sala de aula?) 

 Há quanto tempo trabalha como  professor ? Para qual faixa etária? 

 Há quanto tempo  trabalha nesta instituição e para qual faixa etária? 

 

2. Representações sobre o trabalho desenvolvido no Ensino Fundamental e o 

trabalho com as diferenças  

 Qual é o papel da escola no ciclo II do Ensino Fundamental?  

 Olhando para sua prática de professor na escola contemporânea, que apresenta tanta 

diversidade em relação aos alunos, quais conquistas você reconhece na sua atuação 

profissional? 

 A disciplina que você ministra favorece o atendimento às diferenças? 

 Quanto a essa atuação, você ainda vê algum desafio? 

 Você vê nesta escola algum suporte, estrutural ou não, que favoreça o atendimento  à 

diversidade?  Fale sobre isso.                                                                                                 

 Desde que você trabalha aqui, esta escola demonstrou alguma preocupação de lidar 

com as diferenças de uma maneira mais eficiente, mais diretiva? Algum projeto já foi 

realizado nesse sentido?  

 Você se vê dentro de uma equipe de trabalho? Direção, equipe de professores e 

coordenadores apresentam um bom entrosamento? 

 

3. O aluno com deficiência intelectual no Ciclo II do Ensino Fundamental  
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 Como é um aluno com deficiência intelectual? (O que você entende por deficiência 

intelectual?) 

 Como você vê um aluno como esse na sala de aula? Se você tivesse que descrever o 

aluno com DI, como você faria? (Ele é capaz de aprender? Ele está ali apenas ou 

prioritariamente para se socializar?) 

 Chamo de patrimônio pedagógico o conjunto de saberes que um professor vai 

construindo ao longo do exercício da docência, tanto os provenientes da prática como 

os dos estudos teóricos realizados. O que você já possui de recursos (de patrimônio 

pedagógico) para promover a aprendizagem desses alunos?  

 Os recursos que você mencionou, referentes ao atendimento à diversidade, não servem 

também para esses alunos com deficiência intelectual? 

 O que imagina que lhe falte de recursos pessoais para atender a esses alunos? 

 O que a instituição já possui de estrutura para promover a aprendizagem do aluno com 

deficiência intelectual nas salas de 6° ano? A escola tem a preocupação  de atender aos 

alunos com deficiência intelectual como foco? Você já foi professor de muitos alunos 

com essas características? 

 O que está faltando à  instituição, de aspectos estruturais ou não, para promover ou 

melhorar essa aprendizagem? 

 Você consegue pensar em alguma sugestão para melhorar o atendimento dos alunos 

com deficiência intelectual na sala de aula da escola regular?  

 

Roteiro da entrevista com o coordenador pedagógico  

 

1.Identificação  

 

 Qual é sua idade? 

 Qual é sua formação acadêmica? Além desse(s) curso(s) superior, realizou algum 

sobre educação inclusiva ou que tenha dado suporte para o trabalho? 

  Faça um breve histórico da sua vida profissional. Exerceu outas profissões? (Em caso 

afirmativo, por que optou pela coordenação?) 

 Há quanto tempo trabalha nessa função? Para qual faixa etária? 

 Há quanto tempo  trabalha nesta instituição e para qual faixa etária? 
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 Representações sobre o trabalho desenvolvido no Ensino Fundamental e sobre a 

pedagogia da diversidade  

 Qual é o papel da escola no ciclo II do Ensino Fundamental?  

 Olhando para sua prática de coordenador na escola contemporânea, que apresenta 

tanta diversidade em relação aos alunos, quais conquistas você reconhece na sua 

atuação profissional? 

 A função de CP favorece o atendimento às diferenças? 

 Quanto a essa atuação, você ainda vê algum desafio? 

 Você vê nesta escola algum suporte, estrutural ou não, que favoreça o atendimento  à 

diversidade?  Fale sobre isso.                                                                                                 

 Desde que você trabalha aqui, esta escola demonstrou alguma preocupação de lidar 

com as diferenças de uma maneira mais eficiente, mais diretiva? Algum projeto já foi 

realizado nesse sentido?  

 Você se vê dentro de uma equipe de trabalho? Direção, equipe de professores e 

coordenadores apresentam um bom entrosamento? 

 

 

 O aluno com deficiência intelectual no Ciclo II do Ensino Fundamental  

 

 Como é um aluno com deficiência intelectual? (O que você entende por deficiência 

intelectual?) 

 Como você vê um aluno como esse na escola regular? Se você tivesse que descrever o 

aluno com DI, como você faria? (Ele é capaz de aprender? Ele está ali apenas ou 

prioritariamente para se socializar?) 

 Como esses alunos chegam às escolas da prefeitura? Há alguma distribuição para 

escolas especificas ou todas têm a obrigação de recebê-los?  

 Na escola, vocês também distribuem esses alunos? Há alguma recomendação a esse 

respeito?   

 Como você tem orientado os professores em relação ao atendimento escolar de alunos 

com deficiência intelectual? Os recursos que você mencionou, referentes ao 

atendimento à diversidade, não servem também para esses alunos com deficiência 
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intelectual? E os cadernos pedagógicos? É uma determinação da prefeitura ou uma 

criação da escola? 

 O que imagina que lhe falte de recursos pessoais para atender a esses alunos? 

 O que a instituição já possui de estrutura para promover a aprendizagem do aluno com 

deficiência intelectual nas salas de 6° ano? A escola tem a preocupação  de atender aos 

alunos com deficiência intelectual como foco? 

 O que está faltando à  instituição, de aspectos estruturais ou não, para promover ou 

melhorar essa aprendizagem? 

 Você consegue pensar em alguma sugestão para melhorar o atendimento dos alunos 

com deficiência intelectual na sala de aula da escola regular?  
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ANEXO 1: DECRETO Nº 45.415, DE 18 DE OUTUBRO DE 2004
24

 

 

 

DECRETO Nº 45.415, DE 18 DE OUTUBRO DE 2004 

Estabelece diretrizes para a Política de Atendimento a Crianças, Adolescentes, 

Jovens e Adultos com Necessidades Educacionais Especiais no Sistema 

Municipal de Ensino. 

HÉLIO BICUDO, Vice-Prefeito, em exercício no cargo de Prefeito do Município de 

São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e considerando o 

disposto nas Leis Federais nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, e na Resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de setembro de 2001, 

D E C R E T A: 

Art. 1º. A Política de Atendimento a Crianças, Adolescentes, Jovens e Adultos com 

Necessidades Educacionais Especiais no Sistema Municipal de Ensino de São 

Paulo deverá observar as diretrizes estabelecidas neste decreto. 

Art. 2º. Será assegurada, no Sistema Municipal de Ensino, a matrícula de todo e 

qualquer educando e educanda nas classes comuns, visto que reconhecida, 

considerada, respeitada e valorizada a diversidade humana, ficando vedada 

qualquer forma de discriminação, observada a legislação que normatiza os 

procedimentos para matrícula. 

Parágrafo único. A matrícula no ciclo/ano/agrupamento correspondente será 

efetivada com base na idade cronológica e/ou outros critérios definidos em 

conjunto com o educando e a educanda, a família e os profissionais envolvidos no 

atendimento, com ênfase ao processo de aprendizagem. 

Art. 3º. O Sistema Municipal de Ensino, em suas diferentes instâncias, propiciará 

condições para atendimento da diversidade de seus educandos e educandas 

mediante: 

I - elaboração de Projeto Político Pedagógico nas Unidades Educacionais que 

considere as mobilizações indispensáveis ao atendimento das necessidades 

educacionais especiais; 

II - avaliação pedagógica, no processo de ensino, que identifique as necessidades 

educacionais especiais e reoriente tal processo; 

III - adequação do número de educandos e educandas por classe/agrupamento, 

quando preciso; 

IV - prioridade de acesso em turno que viabilize os atendimentos complementares 

ao seu pleno desenvolvimento; 

V - atendimento das necessidades básicas de locomoção, higiene e alimentação 

de todos que careçam desse apoio, mediante discussão da situação com o próprio 

aluno, a família, os profissionais da Unidade Educacional, os que realizam o apoio 

e o acompanhamento à inclusão e os profissionais da saúde, acionando, se for o 

caso, as instituições conveniadas e outras para orientação dos procedimentos a 

serem adotados pelos profissionais vinculados aos serviços de Educação Especial 

e à Comunidade Educativa; 

VI - atuação em equipe colaborativa dos profissionais vinculados aos serviços de 

Educação Especial e à Comunidade Educativa; 

VII - fortalecimento do trabalho coletivo entre os profissionais da Unidade 

Educacional; 

                                                           
24  Disponível em 
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Documentos/BibliPed/TextosLegais/LegislacaoEducacional/DecretoMunic
ipal_45415.pdf. Acesso em junho de 2014. 

http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Documentos/BibliPed/TextosLegais/LegislacaoEducacional/DecretoMunicipal_45415.pdf
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Documentos/BibliPed/TextosLegais/LegislacaoEducacional/DecretoMunicipal_45415.pdf


153 
 

VIII - estabelecimento de parcerias e ações que incentivem o fortalecimento de 

condições para que os educandos e educandas com necessidades educacionais 

especiais possam participar efetivamente da vida social. 

Parágrafo único. Considera-se serviços de Educação Especial aqueles prestados 

em conjunto, ou não, pelo Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão - 

CEFAI, pelo Professor de Apoio e Acompanhamento à Inclusão - PAAI, pela Sala 

de Apoio e Acompanhamento à Inclusão - SAAI, ora criados, e pelas 6 (seis) 

Escolas Municipais de Educação Especial já existentes. 

Art. 4º. As crianças, adolescentes, jovens e adultos com necessidades 

educacionais especiais regularmente matriculados serão encaminhados, durante o 

processo educacional, aos serviços de Educação Especial quando, após avaliação 

educacional do processo ensino-apredizagem, ficar constatada tal necessidade. 

§ 1º. Entende-se por crianças, adolescentes, jovens e adultos com necessidades 

educacionais especiais aqueles cujas necessidades educacionais se relacionem 

com diferenças determinadas, ou não, por deficiências, limitações, condições e/ou 

disfunções no processo de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 

§ 2º. A avaliação educacional do processo ensino-aprendizagem de que trata o 

"caput" deste artigo será realizada pelos profissionais da Unidade Educacional 

com a participação da família, do Supervisor Escolar e de representantes da 

Diretoria de Orientação Técnico-Pedagógica das Coordenadorias de Educação 

das Subprefeituras e, se preciso for, dos profissionais da saúde e de outras 

instituições. 

Art. 5º. O Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão - CEFAI, composto 

por membros da Diretoria de Orientação Técnico-Pedagógica das Coordenadorias 

de Educação das Subprefeituras, por Professores de Apoio e Acompanhamento à 

Inclusão - PAAI e por Supervisores Escolares, é parte integrante das referidas 

Coordenadorias e será por elas suprido de recursos humanos e materiais que 

viabilizem e dêem sustentação ao desenvolvimento de seu trabalho no âmbito das 

Unidades Educacionais, na área de Educação Especial. 

Art. 6º. Compete ao Professor de Apoio e Acompanhamento à Inclusão - PAAI o 

serviço de apoio e acompanhamento pedagógico itinerante à Comunidade 

Educativa, mediante a atuação conjunta com os educadores da classe comum e a 

equipe técnica da Unidade Educacional, na organização de práticas que atendam 

às necessidades educacionais especiais dos educandos e educandas durante o 

processo de ensino-aprendizagem. 

Parágrafo único. O serviço de Educação Especial de que trata o "caput" deste 

artigo será desempenhado por profissional integrante da carreira do magistério, 

com comprovada especialização ou habilitação em Educação Especial, a ser 

designado no CEFAI de cada Coordenadoria de Educação das Subprefeituras. 

Art. 7º. As Salas de Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais - 

SAPNE ficam transformados em Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão - 

SAAI, competindo-lhes o serviço de apoio pedagógico para o trabalho 

suplementar, complementar ou exclusivo voltado aos educandos e educandas 

com necessidades educacionais especiais, sendo instaladas em Unidades 

Educacionais da Rede Municipal de Ensino em que estiverem matriculados, 

podendo estender-se a alunos de Unidades Educacionais da Rede Municipal de 

Ensino onde inexista tal atendimento. 

Parágrafo único. O serviço de Educação Especial de que trata o "caput" deste 

artigo será desempenhado por profissional integrante da carreira do magistério, 

com comprovada especialização ou habilitação em Educação Especial. 
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Art. 8º. As 6 (seis) Escolas Municipais de Educação Especial existentes objetivam 

o atendimento, em caráter extraordinário, de crianças, adolescentes, jovens e 

adultos com necessidades educacionais especiais cujos pais ou o próprio aluno 

optaram por esse serviço, nos casos em que se demonstre que a educação nas 

classes comuns não pode satisfazer as necessidades educacionais ou sociais 

desses educandos e educandas. 

Art. 9º. Os serviços conveniados de Educação Especial poderão ser prestados por 

instituições sem fins lucrativos conveniadas com a Secretaria Municipal de 

Educação, voltadas ao atendimento de crianças, adolescentes, jovens e adultos 

com necessidades educacionais especiais cujos pais ou o próprio aluno optaram 

por esse serviço, após avaliação do processo ensino-aprendizagem e se 

comprovado que não podem se beneficiar dos serviços públicos municipais de 

Educação Especial. 

Art. 10. Os serviços de Educação Especial previstos nos artigos 6º, 7º, 8º e 9º 

deste decreto serão oferecidos em caráter transitório, na perspectiva de se 

garantir a permanência/retorno à classe comum. 

Art. 11. O Sistema Municipal de Ensino promoverá a acessibilidade aos 

educandos e educandas com necessidades educacionais especiais, conforme 

normas técnicas em vigor, mediante a eliminação de: 

I - barreiras arquitetônicas, incluindo instalações, equipamentos e mobiliário; 

II - barreiras nas comunicações, oferecendo capacitação aos educadores e os 

materiais/equipamentos necessários. 

Art. 12. A Secretaria Municipal de Educação designará profissionais de educação 

que atendam aos requisitos para atuar como professor regente de Sala de Apoio e 

Acompanhamento à Inclusão - SAAI e como Professor de Apoio e 

Acompanhamento à Inclusão - PAAI. 

Art. 13. O núcleo responsável pela Educação Especial perante a Secretaria 

Municipal de Educação será suprido de recursos humanos e materiais que 

viabilizem a implantação e implementação da Política ora instituída no âmbito do 

Município de São Paulo, bem como fixará normas regulamentares 

complementares, específicas e intersecretariais. 

Art. 14. Ficam mantidas as Salas de Apoio Pedagógico - SAP, instaladas nas 

Unidades Educacionais do Ensino Fundamental, como suporte para alunos que 

apresentem dificuldades de aprendizagem, para os quais tenham sido esgotadas 

todas as diferentes formas de organização da ação educativa, até que sejam 

oportunamente reorganizadas em legislação específica. 

Art. 15. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogado o 

Decreto nº 33.891, de 16 de dezembro de 1993. 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 18 de outubro de 2004, 451º 

da fundação de São Paulo. 

HÉLIO BICUDO, Prefeito em Exercício 

LUIZ TARCÍSIO TEIXEIRA FERREIRA, Secretário dos Negócios Jurídicos 

LUÍS CARLOS FERNANDES AFONSO, Secretário de Finanças e 

Desenvolvimento Econômico 

MARIA APARECIDA PEREZ, Secretária Municipal de Educação 

Publicada na Secretaria do Governo Municipal, em 18 de outubro de 2004. 

JILMAR AUGUSTINHO TATTO, Secretário do Governo Municipal 
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ANEXO 2:  PORTARIA N° 5.718, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2004
25

 

 

PORTARIA Nº 5.718/2004 DE 17/12/2004 

 

Dispõe sobre a regulamentação do Decreto 45.415, de 18/10/04, que estabelece diretrizes para 

a Política de Atendimento a Crianças, Adolescentes, Jovens e Adultos com Necessidades 

Educacionais Especiais no Sistema Municipal de Ensino, e dá outras providências. 

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, 

e, CONSIDERANDO: 

 

- a necessidade de organizar os Serviços de Educação Especial do Sistema Municipal de 

Ensino, em consonância com as diretrizes desta Secretaria: a Democratização do Acesso e 

Permanência, a Qualidade Social da Educação e a Democratização da Gestão; 

 

- o Projeto Político Pedagógico como construção em processo, elaborado com a participação 

de toda a Comunidade Educativa, expressando suas reais necessidades, interesses e integrando 

os segmentos que compõem ativamente o cotidiano das Unidades Educacionais; 

- a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 

- a Lei Federal nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente; 

- a Lei Federal nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

- a Lei Federal nº 10.172/01 - aprova o Plano Nacional de Educação; 

- a Resolução CNE/CEB nº 2, de 11/09/01 - Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Os serviços de Educação Especial, inspirados na Política de Atendimento a Crianças, 

Adolescentes, Jovens e Adultos com Necessidades Educacionais Especiais, instituída pelo 

Decreto nº 45.415, de 18/10/04, serão oferecidos na Rede Municipal de Ensino de acordo com 

as normas e critérios estabelecidos nesta Portaria, e através: 

1 - do Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão - CEFAI 

2 - da atuação dos Professores de Apoio e Acompanhamento à Inclusão - PAAI 

3 - das Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão - SAAI 

4 - das Escolas Municipais de Educação Especial - EMEE 

5 - das Entidades Conveniadas 

 

Art. 2º - Os serviços de Educação Especial de que trata o artigo anterior deverão ser 

organizados e desenvolvidos considerando a visão de currículo como construção sócio-

cultural e histórica e instrumento privilegiado da constituição de identidades e subjetividades 

que pressupõem a participação intensa da Comunidade Educativa na discussão sobre a cultura 

da escola, gestão e organização de práticas que reconheçam, considerem, respeitem e 

valorizem a diversidade humana, as diferentes maneiras e tempos para aprender. 

 

Art. 3º - O Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão - CEFAI, será composto por 

profissionais da Diretoria de Orientação Técnico-Pedagógica e Supervisores Escolares das 

Coordenadorias de Educação e, 04 (quatro) Professores Titulares com especialização e/ou 

                                                           
25  Disponível em : http://legcidsaopaulo.blogspot.com.br/2014/06/portaria-n-57182004-de-
17122004.html. Acesso em junho de 2014. 

http://legcidsaopaulo.blogspot.com.br/2014/06/portaria-n-57182004-de-17122004.html
http://legcidsaopaulo.blogspot.com.br/2014/06/portaria-n-57182004-de-17122004.html
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habilitação em Educação Especial, em nível médio ou superior, em cursos de graduação ou 

pós-graduação, preferencialmente um de cada área e designados Professores de Apoio e 

Acompanhamento à Inclusão - PAAI por ato oficial do Secretário Municipal de Educação, e 

convocados para cumprimento de Jornada Especial de 40 (quarenta) horas de trabalho 

semanais - J 40. 

 

§ 1º - O CEFAI será parte integrante de cada Coordenadoria de Educação das Subprefeituras e 

será coordenado por um Profissional da Diretoria de Orientação Técnico-Pedagógica ou um 

Supervisor Escolar da respectiva Coordenadoria de Educação. 

 

§ 2º - A equipe do CEFAI poderá contar, em sistema de cooperação e de maneira articulada 

com as demais Coordenadorias da Subprefeitura e Secretarias Municipais, com profissionais 

da Saúde, Ação Social, Esportes, Lazer e Recreação e outros, desde que justificada sua 

necessidade e com anuência dos respectivos Coordenadores. 

 

§ 3º - Excepcionalmente, desde que justificada a necessidade, o Coordenador da 

Coordenadoria de Educação da Subprefeitura, poderá solicitar a autorização para a designação 

de outros PAAI, além do módulo mínimo, previsto no caput deste artigo, com a anuência do 

Secretário Municipal de Educação. 

 

Art. 4º - O CEFAI poderá funcionar em espaço adequado, em salas da Coordenadoria de 

Educação ou da Subprefeitura, que aloje : 

a) formações 

b) produção de materiais 

c) acervo de materiais e equipamentos específicos 

d) acervo bibliográfico 

e) desenvolvimento de projetos. 

 

Art. 5º - A Coordenadoria de Educação, por meio da Diretoria de Orientação Técnico-

Pedagógica e da Supervisão Escolar, deverá elaborar o Projeto de Trabalho do CEFAI, 

efetuando sua revisão anual para as necessárias adequações, em consonância com as diretrizes 

da política educacional da Secretaria Municipal de Educação - SME. 

 

Art. 6º - A autorização de funcionamento do CEFAI será publicada em Diário Oficial do 

Município - DOM após análise e aprovação do Plano de Trabalho pela Diretoria de 

Orientação Técnica da Secretaria Municipal de Educação - DOT/SME. 

 

Art. 7º - O CEFAI terá as seguintes atribuições : 

I - manter estrutura adequada e disponibilizar recursos materiais às Unidades Educacionais 

que assegurem o desenvolvimento de ações voltadas ao serviço de apoio e acompanhamento 

pedagógico itinerante e o suporte do processo inclusivo no âmbito das Unidades Educacionais 

da Rede Municipal de Ensino; 

II - organizar, coordenar, acompanhar e avaliar as ações formativas nas Unidades 

Educacionais da Rede Municipal de Ensino; 

III - acompanhar e avaliar o trabalho desenvolvido nas instituições de Educação Especial 

conveniadas à Secretaria Municipal de Educação; 

IV - promover o levantamento das necessidades da região por meio de mapeamento da 

população que necessita de apoio especializado, otimizando o uso dos serviços públicos 

municipais existentes, visando ampliar e fortalecer a Rede de Proteção Social no âmbito de 

cada Subprefeitura; 
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V - implementar as diretrizes relativas às políticas de inclusão, articular as ações intersetoriais 

e intersecretariais e estabelecer ações integradas em parceria com Universidades, ONG, 

Conselho Municipal da Pessoa Deficiente - CMPD e outras instituições; 

VI - desenvolver estudos, pesquisas e tecnologias em Educação Especial e divulgar produções 

acadêmicas e projetos relevantes desenvolvidos pelos educadores da Rede Municipal de 

Ensino; 

VII - desenvolver Projetos Educacionais vinculados ao atendimento das necessidades 

educacionais especiais de crianças, adolescentes, jovens e adultos e suas famílias a partir de 

estudos relativos à demanda; 

VIII - dinamizar as ações do Projeto Político Pedagógico das Unidades Educacionais relativas 

à Educação Especial, objetivando a construção de uma educação inclusiva; 

IX - promover ações de sensibilização e orientação à comunidade, viabilizando a organização 

coletiva dos pais na conquista de parceiros; 

X - discutir e organizar as ações de assessorias e/ou parcerias de forma a garantir os princípios 

e diretrizes da política educacional da SME; 

XI - realizar ações de formação permanente aos profissionais das Unidades Educacionais por 

meio de oficinas, reuniões, palestras, cursos e outros; 

XII - sistematizar, documentar as práticas e contribuir na elaboração de políticas de inclusão; 

XIII - elaborar, ao final de cada ano, relatório circunstanciado de suas ações, divulgando-o e 

mantendo os registros e arquivos atualizados. 

 

Art. 8º - O Professor de Apoio e Acompanhamento à Inclusão - PAAI realizará o serviço 

itinerante de apoio e acompanhamento pedagógico à Comunidade Educativa, desempenhando 

as seguintes atribuições : 

I - promover continuamente a articulação de suas atividades com o Projeto de Trabalho do 

CEFAI, visando ao pleno atendimento dos objetivos nele estabelecidos; 

II - efetuar atendimento : 

a) individual ou em pequenos grupos de educandos e educandas, conforme a necessidade, em 

horário diverso do da classe regular em caráter suplementar ou complementar; 

b) no contexto da sala de aula, dentro do turno de aula do educando e educanda, por meio de 

trabalho articulado com os demais profissionais que com ele atuam; 

III - colaborar com o professor regente da classe comum no desenvolvimento de mediações 

pedagógicas que atendam às necessidades de todos os educandos e educandas da classe, 

visando evitar qualquer forma de segregação e discriminação; 

IV - sensibilizar e discutir as práticas educacionais desenvolvidas, problematizando-as com os 

profissionais da Unidade Educacional em reuniões pedagógicas, horários coletivos e outros; 

V - propor, acompanhar e avaliar, juntamente com a equipe escolar, ações que visem à 

inclusão de crianças, adolescentes, jovens e adultos com necessidades educacionais especiais; 

VI - orientar as famílias dos alunos com necessidades educacionais especiais; 

VII - participar, com o Coordenador Pedagógico, Professor regente da classe comum, a 

família e demais profissionais envolvidos, na construção de ações que garantam a inclusão 

educacional e social dos educandos e educandas; 

VIII - manter atualizados os registros das ações desenvolvidas, objetivando o seu 

redimensionamento. 

 

Art. 9º - As Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão - SAAI, instaladas nas Unidades 

Educacionais da Rede Municipal de Ensino, serão destinadas ao apoio pedagógico 

especializado de caráter complementar, suplementar ou exclusivo de crianças, adolescentes, 

jovens e adultos com deficiência mental, visual, auditiva (surdez múltipla), surdocegueira, 

transtornos globais do desenvolvimento e superdotação (altas habilidades), desde que 
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identificada e justificada a necessidade deste serviço, por meio da realização de avaliação 

educacional do processo ensino e aprendizagem. 

Parágrafo Único - O serviço de Educação Especial de que trata o "caput" deste artigo poderá 

estender-se a educandos e educandas de Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino 

onde inexista tal atendimento. 

 

Art. 10 - A avaliação educacional do processo ensino e aprendizagem mencionada no artigo 

anterior será o instrumento orientador da utilização do serviço de apoio pedagógico 

especializado, permeando e direcionando todos os encaminhamentos e determinará o período 

de permanência e desligamento da SAAI. 

 

Parágrafo Único - A avaliação será realizada pelos educadores da Unidade Educacional de 

origem do educando e educanda, com a participação da família, do Professor regente da 

SAAI, do Supervisor Escolar e do CEFAI e, se preciso for, dos profissionais da saúde e de 

outras instituições. 

 

Art. 11 - Os encaminhamentos para utilização do serviço de apoio pedagógico especializado 

realizado na SAAI deverão considerar os seguintes procedimentos levados a efeito na classe 

regular comum: 

I - os recursos pedagógicos registrados no Projeto Político Pedagógico da Unidade 

Educacional, numa perspectiva de 'educar para a diversidade' e considerada a visão de 

currículo discriminada no artigo 2º desta Portaria; 

II - o projeto de trabalho proposto pela Unidade Educacional e pelo regente da classe comum 

para assegurar a aprendizagem de todos, o trabalho com a diversidade, as estratégias de 

ensino inclusivas; 

III - a problematização, durante os horários coletivos e outros sob coordenação do 

Coordenador Pedagógico, das práticas pedagógicas desenvolvidas e o apontamento das 

justificativas que limitam o atendimento das necessidades educacionais especiais no âmbito 

da classe comum, ou por meio de outros serviços de apoio, e que definem o encaminhamento 

para o serviço de apoio especializado realizado pela SAAI; 

IV - os procedimentos arrolados nos incisos I a III, bem como a avaliação do processo ensino 

e aprendizagem, serão registradas em relatório, a ser mantido em arquivo próprio da SAAI, na 

Secretaria da Escola, com cópia no prontuário do educando e educanda. 

 

Art. 12 - O desligamento dos educandos e educandas que freqüentam a SAAI poderá ocorrer a 

qualquer época do ano, após avaliação do processo ensino e aprendizagem, objetivando a 

reorientação do processo de apoio, a indicação de outros encaminhamentos que se façam 

necessários e a decisão quanto ao desligamento. 

 

Art. 13 - O funcionamento da SAAI ocorrerá : 

I - se realizado em caráter complementar ou suplementar : 

- em horário diverso daquele em que o educando e educanda freqüentam a classe comum; 

- em pequenos grupos de, no máximo, 10 (dez) educandos e/ou educandas ou 

individualmente; 

- duração : no mínimo 4 h/a e no máximo 8 h/a distribuídas na semana, de acordo com os 

projetos a serem desenvolvidos. 

II - se realizado com atendimento exclusivo : 

- em grupos de, no máximo, 10 (dez) educandos e/ou educandas considerando a demanda a 

ser atendida e os projetos a serem desenvolvidos. 
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Parágrafo Único - Os diferentes agrupamentos serão organizados conforme as necessidades 

educacionais especiais e de acordo com a especialização e/ou habilitação do Professor. 

 

Art. 14 - A SAAI será instalada por ato oficial do Secretário Municipal de Educação, mediante 

expediente instruído na seguinte conformidade : 

I - ofício do diretor da Unidade Educacional solicitando a instalação da SAAI, contendo 

informação quanto à demanda e existência de espaço físico adequado; 

II - avaliação do processo ensino e aprendizagem de cada educando e educanda a ser 

beneficiado (a) pela SAAI, com parecer do Coordenador Pedagógico; 

III - ata do Conselho de Escola com parecer favorável; 

IV - análise e manifestação do CEFAI; 

V - parecer do Supervisor Escolar responsável pela Unidade Educacional; 

VI - parecer conclusivo da Diretoria de Orientação Técnica da Secretaria Municipal de 

Educação - DOT/SME. 

 

Art. 15 - A extinção da SAAI dar-se-á por ato do Secretário Municipal de Educação, mediante 

expediente instruído com : 

I - ofício da Unidade Educacional ou da Coordenadoria de Educação, justificando a extinção; 

II - cópia da ata da reunião do Conselho de Escola; 

III - parecer do Supervisor Escolar e do CEFAI; 

IV - parecer conclusivo da Diretoria de Orientação Técnica da Secretaria Municipal de 

Educação - DOT/SME. 

 

Art. 16 - Os Professores regentes das Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão- SAAI 

serão designados pelo Secretário Municipal de Educação dentre Professores da Carreira do 

Magistério Municipal, optantes pela Jornada Básica - JB, Jornada Especial Ampliada - JEA e 

Jornada Especial Integral - JEI e que comprovem especialização ou habilitação em Educação 

Especial ou em uma de suas áreas, em nível médio ou superior, em complementação de 

estudos, em cursos de graduação ou pós-graduação. 

 

§ 1º - Excepcionalmente, os Professores que se encontram em regência nas SAAI, 

anteriormente Sala de Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais -SAPNE, que 

comprovarem apenas a capacitação nos termos da Resolução CNE/CEB nº 02/01, poderão 

atuar na regência das mesmas desde que, no período de 04 (quatro) anos a contar do início do 

ano 2005, apresentem a especialização mencionada no "caput" deste artigo. 

 

§ 2º - Caberá a SME oferecer ao Professores oportunidades de formação continuada, inclusive 

em nível de especialização, priorizando aqueles que se encontram na situação descrita no 

parágrafo anterior. 

 

Art. 17 - Os Professores regentes de SAAI, quando optantes por Jornada Básica - JB ou 

Jornada Especial Ampliada - JEA, poderão cumprir, se necessário e respeitados os limites da 

legislação em vigor: 

I - horas-aula a título de Jornada Especial de Hora-Aula Excedente- JEX, destinadas à 

ampliação do atendimento aos educandos e educandas; 

II - horas-aula a título de Jornada Especial de Trabalho Excedente - TEX - destinadas ao 

cumprimento de horário coletivo e planejamento da ação educativa. 

 

Art. 18 - A designação do Professor regente da SAAI ficará condicionada ao processo eletivo 

em nível de Rede Municipal de Ensino, divulgado em D.O.M. e à eleição pelo Conselho de 
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Escola, mediante aprovação do Projeto de Trabalho, análise do currículo dos interessados e a 

especificidade da demanda a ser atendida. 

 

§ 1º - Eleito o Professor, constituir-se-á expediente a ser encaminhado para fins de 

designação, composto por : 

1 - documentos do interessado : 

- cópia do demonstrativo de pagamento; 

- certificação da graduação; 

- certificação da habilitação ou especialização em Educação Especial; 

- documentos pessoais; 

2 - Projeto de Trabalho 

3 - Cópia da Ata da reunião do Conselho de Escola 

4 - Declaração de que há Professor Substituto para a classe/aulas do eleito 

5 - Análise e emissão de parecer por DOT/SME 

 

§ 2º - Designado o Professor regente da SAAI, deverá ele realizar estágio de 25 (vinte e cinco) 

horas-aula em até 2 (duas) semanas em outra (s) SAAI, orientado e supervisionado pela 

equipe do CEFAI. 

 

Art. 19 - São atribuições do Professor regente da SAAI : 

I - atuar em conjunto com o Coordenador Pedagógico e demais profissionais da Unidade 

Educacional na reflexão, planejamento, desenvolvimento e avaliação de projetos, bem como 

na formação e acompanhamento da ação educativa, objetivando a igualdade de direitos aos 

educandos e educandas e de acesso ao currículo. 

II - realizar o apoio pedagógico especializado e o acompanhamento de crianças, adolescentes, 

jovens e adultos com necessidades educacionais especiais, através de atuação colaborativa 

com o professor regente da classe comum e do trabalho articulado com os demais 

profissionais da Unidade Educacional e com suas famílias, conforme a necessidade, em 

caráter suplementar ou complementar ao atendimento educacional realizado em classes 

comuns, ou atendimento exclusivo; 

III - elaborar registros do processo de apoio e acompanhamento realizado junto aos educandos 

e educandas com necessidades educacionais especiais, a fim de subsidiar a avaliação do seu 

trabalho e outros encaminhamentos que se façam necessários; 

IV - discutir e analisar sistematicamente com os Professores regentes das classes comuns, 

bem como com a Equipe Técnica da Unidade Educacional e do CEFAI o desenvolvimento do 

processo de apoio e acompanhamento, objetivando avaliar a necessidade ou não da 

continuidade do trabalho; 

V - assegurar, quando se tratar de educando e educanda de outra Unidade Educacional, a 

articulação do trabalho desenvolvido na SAAI juntamente com a Equipe Técnica de ambas as 

Unidades, o PAAI e o CEFAI; 

VI - difundir o serviço realizado pela SAAI, organizando ações que envolvam toda a 

Comunidade Educativa, colaborando na eliminação de barreiras na comunicação, 

preconceitos e discriminações e favorecendo a participação na vida social; 

VII - manter atualizada a Ficha de Registro da SAAI (modelo Anexo Único, integrante desta 

Portaria) e o controle de freqüência dos educandos e educandas na SAAI; 

VIII - participar das ações de Formação Continuada oferecidas pelo CEFAI e pela DOT/SME. 

 

Art. 20 - Em caso de impedimento legal do Professor regente de SAAI por períodos iguais ou 

superiores a 30 (trinta) dias, outro profissional poderá ser designado para substituí-lo, 

observados os dispositivos constantes dos artigos 16 e 18 desta Portaria. 
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Parágrafo Único - A Unidade Educacional deverá envidar esforços a fim de se evitar a 

interrupção do atendimento exclusivo. 

 

Art. 21 - Ao final de cada ano letivo, o Conselho de Escola deliberará quanto à continuidade 

ou não do Professor na regência da SAAI, mediante avaliação dos trabalhos desenvolvidos e 

dos registros pertinentes disponibilizados para esse fim. 

 

Art. 22 - A cessação da designação do Professor regente de SAAI ocorrerá: 

I - a pedido do interessado; 

II - por deliberação do Conselho de Escola. 

 

Art. 23 - Os serviços de Educação Especial nas Escolas Municipais de Educação Especial - 

EMEE, destinam-se às crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência 

auditiva/surdez, surdocego ou com outras deficiências, limitações, condições ou disfunções 

associadas à deficiência auditiva/surdez, cujos pais ou o próprio aluno optarem por esse 

serviço, nos casos em que se demonstre que a educação nas classes comuns não pode 

satisfazer as necessidades educacionais especiais e sociais desses educandos e educandas na 

Educação Infantil, no Ensino Fundamental regular e Educação de Jovens e Adultos - EJA. 

 

Art. 24 - A formação dos agrupamentos/classes nas EMEE deverá observar os seguintes 

critérios : 

I - na Educação Infantil - em média, 8 (oito) educandos e/ou educandas; 

II - no Ensino Fundamental regular e EJA - em média, 10 (dez) educandos e/ou educandas. 

 

Art. 25 - Nas EMEE, a flexibilização temporal de ciclo para atender as necessidades 

educacionais especiais aos educandos e educandas, deverá ser analisada em atuação conjunta 

do Professor regente da classe, equipe técnica da Unidade Educacional, Supervisor Escolar e 

CEFAI. 

 

§ 1º - A indicação da necessidade de flexibilização considerará os seguintes princípios : 

I - evitar grande defasagem idade/agrupamento/ciclo; 

II - identificar, por meio da avaliação educacional do processo ensino e aprendizagem, 

envolvendo os múltiplos fatores que o permeiam : projeto político pedagógico da escola, as 

práticas de ensino e as estratégias de ensino inclusivas, as condições do educando e educanda, 

assegurando-se a continuidade temporal do trabalho. 

 

§ 2º - O registro do processo de avaliação educacional e da indicação da necessidade de 

flexibilização, referidos no parágrafo anterior, serão assinados por todos os envolvidos e 

arquivados no prontuário do educando e educanda. 

 

Art. 26 - Os Profissionais de Educação que atuarão nas EMEE, deverão comprovar 

especialização e/ou habilitação em Educação Especial, ou em uma de suas áreas, em nível 

médio ou superior, em cursos de graduação ou pós-graduação, ressalvados os dispositivos 

contidos na Lei 11.229/92. 

 

Art. 27 - As EMEE poderão desenvolver Projetos de Atendimento Educacional Especializado 

que objetivem a formação integral dos educandos e educandas e a sua inclusão educacional e 

social, em consonância com o projeto político pedagógico da Unidade Educacional e as 

diretrizes da SME, por meio da utilização de recursos e técnicas específicos. 
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Art. 28 - Os Projetos de Atendimento Educacional Especializado serão aprovados pelo 

Coordenador da Coordenadoria de Educação, adotando-se os seguintes procedimentos : 

I - Com relação a EMEE : 

a) ofício do Diretor da Unidade Educacional requerendo a aprovação do Projeto contendo 

informações sobre : 

1 - a demanda a ser beneficiada; 

2 - os critérios de atendimento e recursos necessários; 

3 - a existência de espaço físico adequado. 

b) cópia do Projeto de Atendimento Educacional Especializado. 

c) Ata da reunião do Conselho de Escola com parecer favorável. 

II - Com relação à Coordenadoria de Educação : 

a) análise e manifestação do CEFAI; 

b) parecer do Supervisor Escolar responsável pela EMEE; 

c) parecer decisório do Coordenador da Coordenadoria de Educação. 

 

Art. 29 - Para regência nos Projetos referidos no artigo anterior, será designado Professor com 

habilitação específica por ato oficial do Secretário Municipal de Educação, condicionado à 

análise e aprovação da proposta de trabalho e currículo pelo Conselho de Escola. 

Parágrafo Único - O Professor , se optante por Jornada Básica - JB ou Jornada Especial 

Ampliada - JEA, poderá cumprir, caso haja necessidade, e respeitados os limites da legislação 

em vigor: 

I - horas-aula a título de Jornada Especial de Hora-Aula Excedente- JEX, destinadas à 

ampliação do atendimento no Projeto; 

II - horas-aula a título de Jornada Especial de Trabalho Excedente - TEX - destinadas ao 

cumprimento de horário coletivo e planejamento da ação educativa. 

 

Art. 30 - Eleito o Professor, constituir-se-á expediente a ser encaminhado para fins de 

designação, e composto por : 

1 - documentos do interessado : 

- cópia do demonstrativo de pagamento; 

- certificação da graduação; 

- certificação da habilitação ou especialização em Educação Especial; 

- documentos pessoais. 

2 - Proposta de Trabalho 

3 - cópia da ata da reunião do Conselho de escola 

4 - declaração de que há Professor Substituto para a classe/aulas do eleito 

5 - análise e emissão de parecer por DOT/SME. 

 

Art. 31 - Ao final de cada ano letivo, com base na apresentação dos trabalhos desenvolvidos e 

nos dados do acompanhamento efetuado pelo CEFAI, realizar-se-á a avaliação do Projeto de 

Atendimento Educacional Especializado e da atuação do Professor designado e o Conselho de 

Escola deliberará pela manutenção ou não do Projeto e a continuidade ou não do Professor na 

regência. 

 

Art. 32 - O encerramento do Projeto de Atendimento Educacional Especializado poderá 

ocorrer mediante : 

- ofício de solicitação da EMEE com a justificativa do encerramento; 

- cópia da ata da reunião do Conselho de Escola; 

- parecer do Supervisor Escolar e do CEFAI; 

- parecer conclusivo do Coordenador da Coordenadoria de Educação. 
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Art. 33 - A cessação da designação do Professor responsável pelo Projeto de Atendimento 

Educacional Especializado ocorrerá : 

I - a pedido do interessado; 

II - por deliberação do Conselho de Escola. 

 

Art. 34 - Os Professores em exercício no Programa de Estimulação da Fala, Audição e 

Linguagem - EFAL, regulamentado pela Portaria SME 1.203, de 15.01.99, poderão optar pela 

continuidade, desde que atendidos os critérios estabelecidos nesta Portaria e efetuadas as 

necessárias adequações. 

 

Art. 35 - A Equipe Técnica da EMEE, em conjunto com os educadores da Unidade 

Educacional e com o CEFAI, deverá organizar uma sistemática de avaliação contínua do 

processo ensino e aprendizagem e de acompanhamento dos resultados alcançados, visando à 

transferência dos educandos e educandas para a classe comum. 

 

Art. 36 - Será realizada a Formação Continuada específica : 

I - dos Professores regentes da SAAI e profissionais da EMEE - pelo CEFAI e DOT/SME; 

II - dos profissionais do CEFAI - pela DOT/SME. 

 

Art. 37 - As instituições conveniadas de Educação Especial poderão atender crianças, 

adolescentes, jovens e adultos com necessidades educacionais especiais, cujos pais ou o 

próprio aluno optarem por esse serviço, após avaliação do processo ensino e aprendizagem e 

se comprovada a impossibilidade de se beneficiarem dos serviços públicos municipais de 

Educação Especial. 

Parágrafo Único - O atendimento prestado pelas instituições conveniadas deverá estar em 

consonância com as diretrizes e princípios da política educacional da SME. 

 

Art. 38 - Os serviços de Educação Especial discriminados nos artigos 8º, 9º e 23 desta Portaria 

serão oferecidos em caráter transitório, a fim de garantir a permanência/retorno à classe 

comum. 

 

Art. 39 - Os casos excepcionais e/ou omissos nesta Portaria serão resolvidos pela 

Coordenadoria de Educação da Subprefeitura, ouvida, se necessário, a Diretoria de Orientação 

Técnica da Secretaria Municipal de Educação - DOT/SME. 

 

Art. 40 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário, e, em especial, as Portarias SME 6.159, de 09/12/94 e 1.203, de 15/01/99. 

 

 

 


