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1 Introdução 

 

A Declaração Mundial sobre Educação para Todos (1991) destaca que está prescrito na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos que “toda pessoa tem direito à educação” e que, 

apesar dos esforços de diversas nações em assegurar este direito, mais de 100 milhões de 

crianças e incontáveis adultos não conseguem concluir o ciclo básico.  

No Brasil, o que se constata é que existe grande dificuldade em garantir a sua população o 

direito a educação. Até o século XIX não havia oportunidade de educação para as classes 

populares e têm sido grande os esforços daqueles que acreditam neste direito, para garantir a 

universalização da educação para as minorias (maiorias excluídas). Do mesmo modo que a 

classe popular, a história das pessoas com necessidades educacionais especiais (NEEs) é 

marcada pela exclusão e foram várias as perspectivas que marcaram a trajetória educacional 

destas pessoas. Podemos assinalar como marcos históricos o processo de exclusão total, a 

visão assistencial e de integração e a normalização.  

A década de 1990 foi assinalada pelo movimento de educação para todos e de inclusão escolar 

que determinou que as instituições escolares “abrissem suas portas” para todas as crianças e 

jovens que estivessem afastadas do processo escolar. O que significa que independente da sua 

origem social, ética ou mesmo condição linguística, física e cognitiva toda criança deve ter 

garantido o direito ao acesso escolar.  

Várias conferências demarcaram o movimento de educação para todos, entre elas destacam-se 

a Conferência Mundial de Educação Para Todos (1990) e a Conferência Mundial sobre 

Necessidades Educativas Especiais (1994) em Salamanca na Espanha. As políticas de 

inclusão ganharam maior ênfase a partir desta última Conferência. Nela foi aprovada a 

“Declaração de Salamanca sobre os Princípios, a Política e as Práticas na área das 

Necessidades Educativas Especiais e um Enquadramento da Ação” que estabeleceu algumas 

diretrizes comuns – “consenso mundial” – e orientações para a educação das pessoas com 

necessidades educativas especiais. Embora saibamos não ser suficiente o disposto nestes 

documentos, Michels (2006) argumenta que eles não deixam de ser um grande avanço para a 

educação porque é também fruto da luta de movimentos sociais a favor da escola pública para 

todas as pessoas.   

A política de inclusão articula a ampliação do acesso da educação básica e educação para 

todos ao movimento de expansão dos processos de escolarização. Contudo incluir não é 

apenas garantir o ingresso dos estudantes com necessidades educacionais especiais na escola 

comum, é criar condições para que o estudante permaneça e vivencie um processo 

educacional de qualidade (TARTUCI, 2001, 2008).  
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Para tanto, é preciso que haja revisão dos processos de organização e adequação das 

instituições educacionais, o que requer também uma mudança de atitudes de toda a 

comunidade e uma ressignificação da cultura escolar. 

Mendes (2006, p.20) ao discutir as perspectiva da educação inclusiva na realidade brasileira 

destaca que: 
 

o debate sobre o princípio da inclusão escolar no Brasil é hoje um fenômeno 

da retórica, como foi a integração escolar nos últimos trinta anos. Ainda 

estamos na luta pelo acesso, e este deve ser direcionado necessariamente 

para aumentar as matrículas nas classes comuns das escolas públicas do 

ensino regular. 

Entretanto, só o acesso não é suficiente, e traduzir a filosofia de inclusão das 

leis, dos planos e das intenções para a realidade dos sistemas e das escolas 

requer conhecimento e prática. É preciso, portanto, questionar: Qual a 

prática necessária? E o conhecimento necessário para fundamentar a prática? 

E este é, sem dúvida nenhuma, um exercício para a pesquisa científica. 
 

Algumas pesquisas sobre inclusão problematizam a dissonância entre a legislação e sua 

implementação, entre as políticas e as práticas educativas inclusivas. Existe um consenso 

sobre a necessidade de que os discursos e a legislação se constituam em realidade nas escolas. 

Aliada a legislação nacional de inclusão, desde o final da década de 1990 e início de 2000, 

algumas medidas e diretrizes vêm sendo concretizadas nos diferentes estados e cidades 

brasileiras. Ainda que as mesmas sejam pautadas na política nacional, o modo como são 

implementadas seguem modos de organizações diferenciadas. 

As Diretrizes da Educação Especial prevê serviços de apoio pedagógico especializados, em 

sala de classe comum, através da atuação colaborativa do professor especializado em 

educação especial, de professores intérpretes, do professor regente e de outros profissionais 

itinerantes além de outros apoios que são necessários a aprendizagem, a locomoção e a 

comunicação, bem como de serviços de apoios especializados em sala de recursos (BRASIL, 

2001). 

Em 2000, no estado de Goiás, uma das ações da política de inclusão implementada foi o 

trabalho do profissional itinerante. Este docente ficava vinculado às Subsecretarias Regionais 

de Educação, no setor de educação especial, e prestava serviços nas escolas que tinham 

estudantes com necessidades educacionais especiais. Este professor como função atividade 

principal a orientação aos professores de várias escolas e, quando necessário e possível, 

acompanhava estes estudantes na própria sala de aula e em períodos variados (TARTUCI, 

2005). 

Ao discutir a atuação dos professores itinerantes e a importância deles para a inclusão escolar, 

Pletsch e Glat (2007) apontam que o papel destes profissionais não é somente trabalhar com 

aluno com necessidades educacionais na classe comum da rede regular, pois a atuação deles 

envolve uma multiplicidade de funções, tais como: auxiliar professores, diretores, 

coordenadores e demais profissionais que atuam na instituição. Ainda, consideram como 

igualmente importante o trabalho extra-escolar, com a família, desempenhado por estes 

professores itinerantes e apontam que é importante a ampliação do tempo de permanência 

deles no âmbito da escola por serem elementos facilitadores da inclusão escolar. 

Em Goiás, a partir da segunda metade da década de 2000, verificamos alguns serviços, tais 

como: o trabalho de professores de apoio nas salas de aulas comuns em que os estudantes com 
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necessidades educacionais especiais encontram-se matriculados, professores de salas de 

recursos, professores intérpretes e, mais recentemente, os modelos de serviços de apoio 

especializado em salas de recursos multifuncionais, conforme recomendação do Ministério da 

educação e Cultura (MEC). 

Neste período, o trabalho do professor itinerante vai sendo substituído pela inserção do 

professor de apoio nas escolas da Rede Estadual de Educação, em turmas com matrícula de 

estudantes com necessidades educacionais especiais, que de certo modo atende esta demanda 

de ampliação de tempo.  A atuação do professor de apoio não é caracterizada como uma ação 

esporádica como a do professor itinerante, pois a sua ação é cotidiana, diária e em horário 

integral na sala de aula, embora seu papel possa não contemplar o leque de atuação do 

professor itinerante. 

A Resolução N. 07, de 2006 do CEE do estado de Goiás, prevê em seu art. 14 que o 

atendimento aos estudantes com necessidades educacionais especiais deve se realizar em 

classes comuns do ensino regular em todas as etapas e modalidades da educação e, para tanto, 

as escolas, conforme o art. 15, “devem prever e prover, na organização de suas classes 

comuns”, algumas condições: Matrícula dos estudantes com necessidades educacionais; 

professores capacitados; serviço de apoio realizado nas classes comuns; serviço de apoio 

realizado em salas de recursos ou em escolas especiais; serviços de apoio pedagógico 

especializados, realizados em escolas em processo de inclusão; currículo escolar que 

considere em seu conjunto as características de ensino-aprendizagem dos alunos; 

temporalidade flexível do ano letivo em qualquer etapa do fluxo de escolarização e, por fim, a 

sustentabilidade do processo inclusivo, mediante a aprendizagem compartilhada em sala de 

aula, trabalhos de equipe e constituição de rede de apoio. 

Em relação aos serviços de apoio pedagógico especializados realizados em escolas em 

processo de inclusão, a resolução citada dispõe que se dará mediante: 
 

a) a atuação de professores de recurso, especializados ou capacitados, que 

subsidiem e orientem a atividade pedagógica de unidades escolares, bem 

como para os professores regentes, os professores de apoio, os intérpretes, os 

instrutores e os professores que atuem em escolas especiais e salas de 

recursos; 

b) atuação de professor de apoio em sala; 

c) atuação de intérprete e de instrutor para LIBRAS; 

d) atuação de equipe multiprofissional: Psicólogo educacional, 

Fonoaudiólogo educacional e Assistente Social. 

 

Nesta perspectiva, a inclusão pressupõe uma ação articulada de atuação de profissionais. Para 

atender a inclusão é prevista uma rede de apoio e outros agentes educacionais, como é o caso 

do professor de apoio. Nesta resolução, no item VIII, é previsto como deve atuar o professor 

de apoio: 
 

§ 1
o
 O professor de apoio das escolas em processo de inclusão deve atuar em 

sala de aula, atendendo alunos com necessidades especiais que necessitem de 

apoios ou serviços intensos e contínuos para o acompanhamento das 

atividades curriculares;  

§ 2
o
 O professor de apoio das escolas inclusivas deve atuar de forma 

integrada com o professor regente da sala de aula à qual está lotado, 
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participando ativamente do planejamento e de todas as atividades 

desenvolvidas nas séries de sua atuação.  

 

A atuação deste profissional de apoio é reafirmada no Art. 22 desta mesma resolução ao 

prever que: 

 
Para a escolarização de alunos com necessidades educacionais especiais 

deverão ser previstos e providos pela mantenedora, pública ou particular, 

quando necessário e de acordo com a legislação pertinente, os serviços de 

apoio por: (...) 

IV – Professor de apoio permanente em sala de aula quando a deficiência 

verificada exigir; (...) 

 

A atuação permanente do professor de apoio em sala de aula não está prevista para todos os 

casos, mas quando a “deficiência exigir”. Embora esta seja uma condição prevista na 

resolução, constatamos nas escolas da Rede Estadual de Goiás que, geralmente, em todas as 

turmas que tem estudantes com necessidades educacionais especiais existe a presença do 

professor de apoio. 

Na resolução que institui as Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica 

no § 2º do Art. 18, os professores especializados em educação especial devem:  
 

Desenvolveram competências para identificar as necessidades educacionais 

especiais para definir, implementar, liderar e apoiar a implementação de 

estratégias de flexibilização, adaptação curricular, procedimentos didáticos 

pedagógicos e práticas alternativas, adequados ao atendimentos das mesmas, 

bem como trabalhar em equipe, assistindo o professor de classe comum nas 

práticas que são necessárias para promover a inclusão dos alunos com 

necessidades educacionais especiais (BRASIL, 2001, p. 5). 

 

Silva e Maciel (2005), ao se reportarem a resolução no que se refere à atuação do professor 

especialista em educação especial, para discutir a atuação do professor de apoio em relação 

aos estudantes com necessidades educacionais especiais, afirmam que este professor veio 

complementar o trabalho do professor titular e ao ter o papel de reconhecer as necessidades 

educacionais especiais e definir e implementar respostas educativas para estas necessidades 

passa a ser um elemento fundamental no processo de inclusão destes estudantes, porque além 

do papel de definir deverá criar condições de aprendizagem através de práticas educativas 

“alternativas”. Condições estas que pressupõe um papel de adequação do processo de ensino e 

aprendizagem do estudante com necessidades educacionais especiais. 

Em relação à formação do professores que atuam em serviços e apoios especializados, a 

resolução de Goiás, em seu Art. 29, destaca a necessidade que estes comprovem habilitação 

ou especialização, na modalidade de educação especial.  

 
Os professores dos estabelecimentos de ensino que ofertam serviços e apoios 

pedagógicos especializados devem apresentar comprovante de habilitação ou 

especialização, na modalidade de educação especial. 

 

Do mesmo modo, o documento “Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

Inclusiva” destaca a necessidade de garantir a “formação de professores para o atendimento 
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educacional especializado e demais profissionais da educação para a inclusão escolar” 

(BRASIL, 2008, p. 8).  Esta necessidade de formação de professores para inclusão é prevista 

na Portaria nº 1793/94 do Ministério da Educação e do Desporto, quando recomenda a 

inclusão de conteúdos acerca das pessoas com necessidades educacionais especiais nos cursos 

universitários e a inclusão de uma disciplina, prioritariamente nos cursos de pedagogia, 

psicologia e nas demais licenciaturas. Além disso, é preciso inserir conteúdos que tratem dos 

aspectos éticos, políticos e educacionais da normalização e integração, nos cursos. Entretanto, 

os estudos desenvolvidos por Tartuci (2001; 2005; 2008; 2010) apontam a ausência de 

formação na área da educação especial e inclusão, tanto no que se refere à formação 

continuada quanto à formação inicial. 

Vale ressaltar que em alguns estados brasileiros, antes da publicação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para nos cursos de Graduação em Pedagogia (2006), ainda conviviam 

dois modelos de formação: os licenciados para a docência e os especialistas. Alguns 

ofereciam habilitações em Deficiência Mental, Auditiva, Visual e de Audio-comunicação, 

condição que permitia a atuação dos professores especialistas em educação especial mais 

articulada a formação inicial. Diferentemente, em Goiás as duas maiores universidades não 

formavam especialistas nos cursos de Pedagogia. Na Universidade Federal de Goiás (UFG) 

esta habilitação foi eliminada no final da década de 1980 e este curso direcionou sua 

formação para o Magistério de 1º Grau – séries iniciais – e para as disciplinas pedagógicas do 

Magistério de 2º Grau. E, em 2003, com a reformulação, iniciou-se a formação de professores 

para os anos iniciais e para a educação infantil. Do mesmo modo, em 1980, a Universidade 

Católica de Goiás tinha as mesmas habilitações da UFG acrescida do magistério para a pré-

escola e para a alfabetização. Partimos do pressuposto que esta condição não propiciou o 

debate acerca da formação em educação especial no âmbito da formação inicial.  Deste modo, 

problematizamos a inexistência de uma cultura de formação de professores para o 

atendimento de estudantes com necessidades educacionais, bem como a dificuldade em 

atender a exigência, presente na resolução de Goiás, em seu Art. 38, de formação para atuação 

nos serviços de apoio a inclusão no âmbito desta formação.  

Partimos do pressuposto que existe uma dificuldade em atender esta legislação e que não há 

uma política no estado de Goiás para a formação de professores para a Educação Especial, 

conforme dispõe a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva, uma vez que este documento aponta que na educação especial a formação do 

professor, inicial e continuada, deve contemplar, além de conhecimentos gerais para a atuação 

na docência, conhecimentos específicos na área de educação especial. 

 
Essa formação possibilita a sua atuação no atendimento educacional 

especializado aprofunda o caráter interativo e interdisciplinar da atuação nas 

salas comuns do ensino regular, nas salas de recursos, nos centros de 

atendimento educacional especializado, nos núcleos de acessibilidade das 

instituições de educação superior, nas classes hospitalares e nos ambientes 

domiciliares, para a oferta dos serviços e recursos de educação especial 

(BRASIL, 2008, p. 17). 

 

Assim é que problematizamos a atuação do professor de apoio na sala de aula comum da rede 

regular, por entender que esta presença envolve uma alteração na dinâmica da sala de aula e 

na prática pedagógica do professor regente, que passa a compartilhar a docência com outro 

profissional.  Ao acompanhar alunos em estágio do Curso de Pedagogia em escolas de anos 
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iniciais do ensino fundamental, observamos que a presença do professor de apoio, muitas 

vezes, desobriga o professor regente da docência em relação ao estudante com necessidades 

educacionais especiais e o professor de apoio, por sua vez, deixa de ser apoio e passa a ser o 

“professor particular” deste estudante, substituindo o professor regente. Além disso, é comum 

neste ambiente o estudante ficar isolado dos demais colegas de turma, separado tanto 

fisicamente no lugar físico que ocupa, quanto socialmente no lugar social que ocupa como 

estudante, pois não se trata de “estudante”, mas do aluno “incluso”, como comumente tem 

sido nomeado pelos professores. 

Ainda, segundo Tartuci e Silva (2010), a escola inclusiva pressupõe o estabelecimento de uma 

nova organização e dinâmica escolar, e um dos recursos de apoio que compõe esta 

reestruturação é a presença do professor de apoio em turmas que têm estudantes com 

necessidades educacionais especiais. A presença de dois professores no âmbito da classe  

comum vem sendo alvo de atenção das pesquisas sobre inclusão escolar.  

O debate sobre bidocência tem levado a algumas reflexões acerca do papel dos profissionais 

envolvidos – professor regente e professor de apoio – e sobre os modos de atuação do 

professor de apoio no atendimento a estes estudantes. Cabe então problematizarmos: se o 

direito a matrícula de estudantes com necessidades educacionais especiais tem permito uma 

efetiva escolarização e se estão sendo criadas e implementadas condições para que esta 

escolarização aconteça, qual tem sido o papel deste profissional na escolarização dos 

estudantes com necessidades educacionais especiais, ou ainda, qual a visão deste profissional 

sobre a sua atuação. Não temos pretensão de responder a todas estas questões, mas neste 

trabalho nos interessa discutir a implementação de uma das políticas de inclusão no estado de 

Goiás, que é a inserção do professor de apoio em salas em que estes estudantes estejam 

matriculados. Nosso objetivo é apresentar uma análise da visão do professor de apoio sobre o 

seu papel e a sua atuação. 

Desenvolver um estudo sobre a atuação do professor de apoio poderá contribuir para a análise 

do papel que este profissional vem desempenhando na construção de uma escola inclusiva, 

bem como compreender o contexto vivido pelos professores em relação as suas funções e 

ações e as demandas para a formação. 

 

2 Metodologia 

 

A primeira etapa deste estudo envolveu um levantamento junto a uma Subsecretaria Regional 

de Educação da Secretaria Estadual de Educação de Goiás, localizada no sudeste do estado, 

composta por oito municípios. Utilizamos nesta etapa um formulário com o propósito de 

conhecer o número de professores de apoio que atuam nas escolas desta rede de ensino. 

Posteriormente, em uma segunda etapa, no I Encontro do Observatório Catalano de 

Educação Especial, aplicamos um questionário para ser respondido pelos professores de 

apoio da rede regular de ensino. Para compor a amostra selecionamos aqueles que atuam nos 

anos iniciais do ensino fundamental. 

Na realização deste estudo optamos por uma pesquisa do tipo colaborativa que, segundo 

Ibiapina (2008), envolve o trabalho colaborativo de coprodução de conhecimentos no âmbito 

da pesquisa em educação e para a educação, o que representa a possibilidade de compreensão 

da prática docente, elemento essencial para o processo de pesquisa, o que supõe que o 

pesquisador trabalhe nos dois campos, o da pesquisa e o da formação.  

Neste tipo de pesquisa a habilidade do pesquisador consiste em propor aos professores 
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colaboradores atividades reflexivas que permitam, de um lado, satisfazer as necessidades de 

desenvolvimento profissional e, de outro, atender aquelas relacionadas ao avanço do 

conhecimento no domínio da pesquisa no qual ele se inscreve.  

O trabalhos do Observatório Goiano envolve a organização de grupos de trabalhos coletivos 

de professores de salas de recursos e professores de apoio e, além do procedimento de coleta 

de dados inicial realizado através do questionário, o estudo contará, nos próximos encontros 

com entrevistas com grupos focais.  

Para as análises quantitativas foi considerada a frequência em que apareceram os temas e 

palavras e para as análises qualitativas fundamentadas nos temas do conteúdo dos relatos e, 

não mais na freqüência em que aparecem. 

 

3 Resultados e Discussões 

 

3.1 Os professores de apoio e a formação 

 

O levantamento realizado junto a Subsecretaria Regional de Educação e Cultura de Catalão – 

GO, no I Semestre de 2011, indica que são cento e dois professores de apoio nas escolas de 

ensino básico, sendo que setenta e dois atuam no município sede da subsecretaria e trinta 

distribuídos nos outros sete municípios jurisdiscionados a regional. Os municípios localizam-

se no sudeste do estado de Goiás e o município sede deste estudo em seu último censo 

verificou-se 80.000 habitantes. 

Através da sistematização dos dados do I Encontro do Observatório Catalano de Educação 

Especial constatamos que 50% dos professores que atuam como professores de apoio nestes 

municípios apresentam a condição funcional de temporários/contratados, entretanto em 

relação aqueles que atuam nos anos iniciais esta condição cai apenas para 10%.  

Deste total de professores de apoio, selecionamos para compor este estudo vinte e dois que 

atuam nos anos iniciais do ensino fundamental, sendo dezoito no município sede e quatro nos 

demais municípios. Os professores são todos do sexo feminino, como geralmente são os 

demais professores desta etapa escolar, e em relação ao tempo de atuação na função, o menor 

tempo de atuação é de quatro meses e o maior é de quinze anos, sendo cinco com um tempo 

de até um ano, oito com um tempo até quatro anos, quatro com um tempo até seis anos e 

cinco que atuam acima de seis anos.  

Apenas um professor não concluiu a graduação, cursou técnico em magistério e esta cursando 

Pedagogia, os outros têm curso superior: doze em Pedagogia, seis em História, um em Letras, 

um em Geografia e um em Matemática. O que indica uma formação distinta na graduação. 

Quanto ao tempo de conclusão do curso de graduação, doze professores estão formados há 

mais de dez anos, cinco estão formados há mais de quatro anos, um está formado há menos de 

dois anos e cinco não responderam.  

Em relação aos cursos de formação continuada nas áreas de educação especial e inclusão, 

constatamos que dos vinte e dois professores de apoio quatro não realizaram nenhum curso, o 

que significa que 81% dos professores de apoio fizeram algum tipo de curso. Vejamos no 

Gráfico 1. as áreas destes cursos. 

Os cursos de formação continuada na área de inclusão e educação especial realizados pelos 

professores de apoio são, em sua maioria, de extensão e aperfeiçoamento, e somente dois 

professores realizaram cursos ao nível de especialização. Os cursos estão distribuídos nas 

seguintes áreas e frequências: treze em Deficiência auditiva e surdez, nove em Educação 
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Inclusiva e/ou Educação Especial, oito em Deficiência Intelectual/Mental, sete em 

Deficiências Múltiplas, sete em Deficiência Visual (baixa visão e cegueira), três em Altas 

Habilidades/Superdotação, três em Transtornos Globais do Desenvolvimento, três em 

Atendimento Educacional Especializado, dois em Deficiência Física e/ou Mobilidade 

Reduzida, dois em Surdocegueira, um em Tecnologia Assistiva e um em Outros (não definido 

pelo professor).  Considerando os dezoito professores que realizaram cursos é significativo o 

número que fizeram nas áreas de deficiência auditiva e surdez e Educação Inclusiva e/ou 

Educação Especial, que corresponde a 50% ou mais. No que se refere a formação inicial 

apenas um professor cursou uma disciplina da área no ensino superior, que foi  a disciplina de 

Língua Brasileira de Sinais. Apesar do número significativo de áreas de formação, os 

professores de apoio ressaltaram a ausência de cursos e o fato destes serem ofertados na 

modalidade a distância.   

A proposta inclusiva passa necessariamente pela formação continuada dos educadores e dos 

outros profissionais da escola e deve se constituir em prática cotidiana, em espaço de diálogo, 

de construção de parcerias, de planejamento coletivo e de discussão e reflexão sobre as 

práticas e saberes construídos.  

O espaço de formação é também um espaço de construção coletiva, de compartilhar 

conhecimentos, estratégias e metodologias, e é neste que poderá ser construído um projeto 

pedagógico coletivo de inclusão escolar 

 

3.2 Papel e Atuação dos Professores de Apoio nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

 

 
 

 

 

 

 

Gráfico 2. Trabalho do Professor de Apoio 
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Promoção de  jogos e atividades lúdicas 

 
O trabalho desenvolvido pelos professores de apoio em relação aos alunos com necessidades 

educacionais especiais envolvem em sua maioria 50% a adequação, trabalho e 

acompanhamento nas atividades; 32% assistência, apoio e intervenção com o aluno; 23% a 

promoção de atividades para socialização e interação; 18% se repete em relação a utilização 
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de  atividades de atenção e coordenação viso-motora e a adaptação do conteúdo e 14% a 

mediação e ajuda nos conteúdos, no trabalho com material concreto, na ajuda e mediação para 

sanar dificuldades, na promoção de  jogos e na atividades lúdica. 

A maioria dos professores ao descreverem seu trabalho docente aponta a adequação, trabalho 

e acompanhamento das atividades. Esta ação é uma condição que sugere o reconhecimento de 

uma atuação voltada para a adequação na perspectiva de atender as necessidades específicas 

do estudante e para as atividades pedagógicas – ou, em outras palavras, “a resolução de 

exercícios”. Ações que muitas vezes ocupa quase todo o tempo do estudante com deficiência 

na escola e o mantêm ocupado, condição observada no estudo de Tartuci (2001).  

Um número significativo destes profissionais ressaltou que articulada ao papel do professor 

está a ação de assistência e intervenção com o aluno que possui necessidades educacionais 

especiais. Ao destacarem como uma das formas de desenvolvimento de seu trabalho com 

estes estudantes – promoção de atividades de socialização e interação –, observamos uma 

atenção de quase 25% dos professores para as possibilidades de relação, o que pressupõe a 

restrição em relação às possibilidades de aprendizagem. E, embora a socialização e a 

interação constituam elementos fundamentais para a formação e o desenvolvimento do 

estudante, não é possível vincular a ideia de inclusão essencialmente a noção restrita de 

contato com outros, pois se assim fosse estes estudantes poderiam vivenciar este contato em 

outras circunstâncias. Compreendemos que a escola tem um papel e este se vincula as 

possibilidades de aprendizagem e construção de conhecimento por partes também destes 

estudantes.  

 Também aparece uma visão de escolarização dos estudantes com necessidades educacionais 

especiais vinculadas ao desenvolvimento de atividades de percepção e viso-motora, bem 

como de atividades lúdicas. Ainda que reconheçamos a importância das mesmas e que, no 

caso do jogo e das brincadeiras, podem estar sendo utilizadas com “metodologias”, cabe 

problematizarmos em relação a sua presença nos anos iniciais do ensino fundamental.  

Em nosso contato com escola, como professora de estágio do Curso de Pedagogia, 

constatamos que alguns destes alunos passam o tempo ocupado com atividades de desenho e 

de coordenação motora (ligar pontinhos, traçar em cima de pontilhados, entre outros), 

presentes na educação infantil. Acrescenta-se a isto, a ação de 18% dos professores de apoio 

voltadas para o trabalho com material concreto, pois existe uma crença que as pessoas com 

deficiência, especialmente as com limitações cognitivas, aprendem melhor em contato com os 

materiais concretos, como se eles guardassem em si o conhecimento. Contudo, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais: Adaptações Curriculares (BRASIL, 1998. p. 37) ao apresentarem as 

adaptações do currículo apontam que as adaptações do material didático dizem respeito, entre 

outras, “à alteração do nível de abstração de uma atividade oferecendo recursos de apoio, 

sejam visuais, auditivos, gráficos, materiais manipulativos etc.” Portanto, esta adaptação pode 

também esta respondendo a uma necessidade específica deste estudante. 

Os professores de apoio também apontam uma ação de assistência, apoio e intervenção com 

estes estudantes, assim como uma atuação voltada para ajudar e sanar as dificuldades deles. 

Esta intervenção aparece também vinculada aos conteúdos, se somarmos 18% que apontam 

para a adaptação do conteúdo e 14% que apontam a mediação e ajuda nos conteúdos, que 

totaliza 32%, percebemos ao mesmo tempo uma atenção aos conteúdos escolares e para 

escolarização destes estudantes. 

Observamos assim, que embora muitas vezes a ação destes professores se volte para questões 

mais próximas a educação infantil, existe uma atenção voltada para os conteúdos, para mediar 
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e para adaptar, assim como uma atenção e apoio ao estudante em suas dificuldades. 

Conforme o documento acima referido (BRASIL, 1998), as adaptações são classificadas 

como adaptações não significativas do currículo e adaptações curriculares significativas e 

visam atender às necessidades educacionais especiais dos alunos, estabelecendo uma relação 

harmônica entre estas necessidades e a programação curricular, ou ainda focaliza a interação 

entre as necessidades do educando e as respostas educacionais a serem propiciadas. O 

documento considera que maior parte das adaptações realizadas na escola não são 

significativas, porque constituem modificações menores no currículo regular, são facilmente 

realizadas pelo professor no planejamento e se constituem em pequenos ajustes dentro do 

contexto normal de sala de aula. 

As adaptações realizadas pelos professores de apoio deste estudo sugerem tanto alterações 

não significativas quanto significativas. Em relação as primeiras pode-se destacar:  as 

adaptações das atividades, modificação de metodologia e a adaptação de material. Enfim, as 

alterações realizadas por eles têm o caráter de apoiar, intervir e facilitar o processo de ensino e 

de aprendizagem. E, em relação as adaptações significativas, segundo o documento referido 

anteriormente, acontece quando há em relação aos conteúdos a “introdução de conteúdos 

específicos, complementares ou alternativos; eliminação de conteúdos básicos do currículo” e, 

em relação a metodologia e organização didática a “introdução de métodos e procedimentos 

complementares e/ou alternativos de ensino e aprendizagem”, além de outros em relação a 

objetivos, a avaliação e temporalidade. Portanto, podemos inferir que há a substituição de 

conteúdos dos anos iniciais por atividades motoras, brincadeiras e jogos, ainda que estes não 

devam ser excluídos do currículo de anos iniciais, pois apresentam outras características. 

Pletsch (2009), ao problematizar os conceitos de flexibilizações e de adaptações no currículo, 

remete-se a análise de Garcia (2006) ao apontar como consequência das mesmas a restrição 

dos conteúdos da Educação Básica para os estudantes com necessidades educacionais 

especiais. Pletsch afirma que ao considerarmos que o currículo para estes estudantes era 

outro, o conceito de adaptação curricular se constitui em um avanço na escolarização destes 

estudantes. Para a autora não existe um consenso sobre a adaptação curricular, e que para Glat 

(2007; 2008) “adaptar um currículo não significa empobrecê-lo, mas em rever as estratégias e 

recursos usados para que o aluno com necessidades educacionais especiais possa participar de 

todas as atividades da escola” (apud PLETSCH, 2009, p.151). 

Constatamos que os professores de apoio em sua maioria apontam seu papel e atuação em 

relação ao estudante com necessidades educacionais especiais, as adaptações de conteúdos e 

atividades, e somente quatro deles destacam o seu papel em relação a professora regente, as  

professoras
2
Gisele, Lúcia, Nely e Maria. 

Estar planejando e dialogando com o professor regente (Gisele) 

Apoiar o professor regente (Lúcia).     

Intermediar o ensino entre\com professor regente aos alunos com necessidades especiais (Nely). 

Mediar entre o aluno e professor regente sua aprendizagem (...) Observo suas atitudes, procuro 

conduzí-lo ao diálogo com o professor regente, auxílio em suas tarefas desde ouvir a professora 

regente e concluir suas atividades com maior compreensão e clareza (Maria). 

As professoras de apoio afirmam que uma de suas ações é de apoio e de “Estar planejando e 

dialogando com o professor regente”. De outro modo, apontam o caráter de mediação do 

ensino em articulação com o professor regente junto ao estudante com necessidades 

                                                 
2
 Respeitando o princípio ético, utilizamos neste trabalho nomes fictícios para garantir o anonimato dos 

professores. 
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educacionais especiais, ou seja, sua ação na mediação professor regente, estudante com 

necessidades educacionais e atividades/aprendizagens.  

Ao afirmar: “Observo suas atitudes [estudante], procuro conduzí-lo ao diálogo com o 

professor regente, auxílio em suas tarefas desde ouvir a professora regente e concluir suas 

atividades com maior compreensão e clareza”, a professora de apoio ressalta que o seu 

envolvimento, além de uma mediação no sentido de estabelecer o diálogo entre este estudante 

e o professor regente, é uma ação que se assemelha a de um “intérprete mediador” – 

decifrador – promotor de “escuta” e da “ação de resolução de atividades” mais significativas 

por parte do estudante com necessidades educacionais especiais.  

Neste sentido, o trabalho de Tartuci (2005) problematiza a alteração da tríade aluno, professor 

e conhecimento alterada com ingresso de outros agentes educacionais com a implementação 

da política de educação inclusiva. 

 

4 Conclusões 

 

O papel e a atuação do professor de apoio se caracterizam, prioritariamente, pela atuação e 

apoio ao estudante com necessidades educacionais especiais, mediando, sanando dificuldades, 

desenvolvendo e adaptando atividades, metodologias e conteúdos. Os professores de apoio, ao 

se referirem ao seu papel e atuação em relação ao professor regente, apontam uma ação de 

assistência ao professor regente e outro de mediador entre este e o estudante com 

necessidades educacionais. Contudo estes professores pouco destacam o caráter colaborativo 

do seu trabalho em relação ao outro docente. 

A Resolução do CNE/CEB Nº 2 de 2001 dispõe como um dos serviços de apoio pedagógico 

nas classes comuns a “atuação colaborativa de professor especializado em educação especial”. 

Entretanto a maior parte dos professores de apoio ao descrever o papel e atuação não apontam 

o caráter colaborativo que sua ação deveria apresentar. 

Do mesmo modo a Resolução Nº 7 de 2006 do CEE de Goiás prevê que o professor de apoio 

deve atender e acompanhar estudantes nas atividades curriculares e atuar de modo integrado 

com o professor regente, inclusive no planejamento e no desenvolvimento de sua ação, 

condição que pressupõe uma atuação que envolve além do estudante com necessidades 

educacionais especiais, envolve todo trabalho desenvolvido turma, em suas palavras “todas as 

atividades desenvolvidas nas séries”.  

Os professores de apoio ao falarem sobre seu trabalho apontam alguns problemas, entre eles a 

ausência de: recursos (espaço físico, material pedagógico, adaptação da escola, acessibilidade, 

entre outros), interesse e envolvimento da família, apoio da escola, de uma equipe 

multiprofissional e da oferta de cursos na área da educação especial. Além destes problemas 

de ordem mais externas, apontam dificuldades específicas em relação a sua própria atuação: 

ausência de formação, adaptação e aceitação do professor regente, rejeição do aluno com 

necessidades educacionais especiais, em atender as diferentes deficiências presentes na sala 

de aula, em atender ao número de alunos com deficiência na turma e, por fim, a própria 

dificuldade em levar o aluno a realizar as atividades, a superar as dificuldades e a assimilar o 

conteúdo dado pelo professor regente. Embora estas dificuldades sejam dos professores de 

apoio, geralmente, elas derivam do modo de organização das escolas e das turmas. 

Os professores de apoio apontam como perspectiva do seu trabalho uma maior valorização e 

reconhecimento de seu trabalho por parte da família e da escola, contribuir com uma maior 

aceitação, inclusão e participação dos estudantes com necessidades educacionais especiais na 
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escola e na sociedade, assim como esperam conseguir que estes estudantes efetivamente 

adquiram conhecimentos e que tenham aprendizagens significativas. 

Cabe acrescentar que além do papel de apoio e de mediação junto ao estudante com 

necessidades educacionais e o professor regente, um dos professores associou seu papel à 

condição de deficiência do estudante “Depende muito do aluno que está apoiando, ou seja, 

qual o “grau de necessidades dos alunos” (Antônia). O papel deste profissional é 

condicionado ao “grau de necessidade” do estudante, o que sugere que este papel é variável e 

nos remete ao debate sobre a atuação e distinção deste profissional de apoio como “professor” 

ou “cuidador”. 

Durante realização deste trabalho, constatamos uma revisão da Secretaria Estadual de 

Educação de Goiás em relação a atuação do professor de apoio. A Portaria Nº 4060/2011-

GAB/SEE que tendo em vista as novas Diretrizes Operacionais da Rede Estadual de Ensino - 

2º Semestre/2011, resolve determinar nova modulação para, entre outras funções e cargos, o 

de Professor de AEE - Atendimento Educacional Especializado (antigo Professor de 

Recursos) e para o profissional de Apoio à Inclusão (antigo professor de apoio) (GOIÁS, 

2011, p. 2-3). Neste documento é apontado uma nova organização para o serviço de apoio aos 

estudantes com necessidades educacionais especiais e o professor de apoio passa a ser 

nomeado de profissional de apóio à inclusão e ter como função “auxiliar o trabalho do 

professor regente nas atividades com toda a turma”. A exigência para exercer  esta função é 

apresentar “certificação de cursos específicos na sua área de atuação, a qual se refere ao tipo 

de necessidade apresentada pelos estudantes”. No caso do professor de AEE deverá ter 

formação em Pedagogia e, na sua falta deste poderá ser modulado nas escolas da rede estadual 

de ensino professores de área/disciplinas não críticas. Estas áreas são aquelas que têm 

ausência de professores, como é o caso de professores de química, física, entre outras. 

Neste documento é definido que este professor, diferente da condição apresentada neste 

estudo, poderá atuar em uma ou mais turmas, no mesmo turno e na mesma unidade escolar, 

mas agora de modo itinerante e no atendimento de até seis alunos com necessidades 

educacionais especiais, “contribuindo assim para a construção da autonomia dos mesmos”. 

A nova organização apontada indica um redirecionamento do papel e atuação dos professores 

de apoio e do professor regente em relação ao estudante com necessidades educacionais 

especiais, assim como em relação a implementação de uma política de inclusão. Nesta 

perspectiva, problematizarmos os papéis e atuações que vem sendo demandados para os 

professores de educação especial em Goiás, a ressignificação do papel do professor em 

articulação com a implentação das políticas de inclusão, as políticas de formação docente e ao 

financiamento da educação básica. 
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