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 Desde meados dos anos 90 é possível perceber uma tendência nas propostas e 

políticas referentes à educação especial, em privilegiar processos inclusivos, priorizando 

o ingresso de alunos com necessidades educativas especiais no ensino comum.  

 Nesta perspectiva a escola é convocada a reorganizar-se, redefinir seus espaços e 

estruturas, a reinventar seu cotidiano para efetivamente acolher esses alunos e promover 

sua aprendizagem. Esse processo, dinâmico e complexo, envolve todos os espaços e 

atores da escola e está presente não apenas no plano político-pedagógico, mas nas ações 

do cotidiano, como planejamentos, reflexões, a rotina da sala de aula, avaliações, 

espaços de apoio. 

 Um aspecto que emerge com força nas escolas em relação à inclusão refere-se à 

necessidade de uma estrutura de apoio que possa respaldar o processo de aprendizagem 

do aluno, assim como o trabalho desenvolvido pelo professor em sala de aula.  

 A política educacional brasileira atual prevê a criação de serviços de apoio 

especializado de educação especial, entre eles, a sala de recursos, como consta na 

Resolução 02/2001 do CNE.  

 Nos últimos 18 anos a Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre tem 

promovido transformações importantes2, com a implantação de um projeto pedagógico 

com vistas a romper com o fracasso escolar e a exclusão nas escolas municipais. 

Propôs-se uma escola para todos, onde todos podem aprender. Na proposta de uma 

escola estruturada por Ciclos de Formação é possível identificar pontos de sintonia com 

a perspectiva inclusiva, como democratização do ensino, inovação educacional e 

flexibilização dos percursos de escolarização dos alunos. Neste sentido, este projeto tem 

favorecido a existência de dispositivos de apoio aos alunos bem como aos professores 

                                                
1 Doutoranda no Programa de Pós-graduação em Educação da UFRGS. Professora de educação especial 
na Sala de Integração e Recursos na Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre. Integrante do Núcleo de 
Estudos em Políticas de Inclusão Escolar (NEPIE –UFRGS). 
2 Para ter acesso e aprofundar informações sobre esse processo sugiro: AZEVEDO (2000); MOLL 
(2004).  
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desta Rede. Um desses dispositivos é a SIR (Sala de Integração e Recursos)3 que, neste 

caso, possui características singulares em relação ao conceito de sala de recursos 

existente na literatura.     

 Assim, neste texto apresento uma análise dos fenômenos presentes na dinâmica 

do trabalho desenvolvido na Sala de Integração e Recursos (SIR), serviço de apoio 

especializado existente na Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, desde 1995, 

oferecido aos alunos com necessidades educativas especiais incluídos no ensino 

comum, bem como dirigido aos professores envolvidos nesse processo.  

  A investigação  teve como base duas questões prioritárias: 

1. A Sala de Integração e Recursos tem sido um ponto de referência para uma 

perspectiva de trabalho que aproxime a educação especial e o ensino comum? Podem 

ser identificadas dinâmicas cooperativas entre os diferentes profissionais (educadores 

especiais e professores do ensino comum) resultando em alterações recíprocas nas 

práticas educativas? 

2. A Sala de Integração e Recursos, no contexto da Rede Municipal de Ensino de Porto 

Alegre, tem contribuído para a sustentação da educabilidade de alunos com 

necessidades educativas especiais no ensino comum?    

 Foram privilegiadas as questões relativas à utilização desse serviço de apoio que 

se constitui como um “espaço da educação especial” , para a compreensão dos efeitos e 

as possíveis transformações recíprocas entre o trabalho educativo no ensino comum e 

aquelas referentes à educação especial, diante de uma perspectiva inclusiva. Para isso, 

foram  investigadas as concepções dos professores – de sala de aula e da SIR – a 

respeito da inserção desse serviço no ensino comum e sua articulação com as escolas 

regulares. Também buscou-se evidenciar de que maneira o trabalho do professor de 

educação especial e daquele de sala de aula do ensino comum tem abordado questões 

relativas à identificação dos alunos a serem atendidos na SIR, ao acompanhamento da 

evolução desses alunos, bem como aos critérios utilizados para o encerramento do 

trabalho desenvolvido por esse tipo de atendimento.  

As características do fenômeno apresentado como objeto de investigação 

encontraram na pesquisa qualitativa, uma perspectiva metodológica coerente com a 

                                                
3 A SIR é um espaço de atendimento pedagógico especializado, oferecido aos alunos da referida rede de 
ensino, com necessidades educativas especiais, que freqüentam as escolas de ensino fundamental 
regulares. O aluno vai até a SIR para receber o atendimento no turno oposto ao da sua aula, duas vezes 
por semana, sendo atendido em pequenos grupos ou individualmente, quando necessário. São propostas 
atividades alternativas àquelas da sala de aula, partindo-se dos recursos apresentados pelo sujeito. 
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complexidade do objeto delimitado. Esta abordagem orientou todo o percurso da 

investigação, determinando efeitos no âmbito da coleta de dados, bem como na 

posterior análise dos mesmos. 

No trabalho de campo, o instrumento utilizado para a coleta dos dados foi a 

entrevista semi-estruturada e, posteriormente, foi realizada a análise e interpretação 

sistemáticas dos dados obtidos para a composição do presente texto. 

A entrevista foi escolhida pois representa um dos instrumentos básicos para a 

coleta de dados, na perspectiva da pesquisa qualitativa. Assim, nas palavras de Lüdke e 

André (1986,p33), é preciso conhecer os seus limites e respeitar suas exigências. 

A entrevista é permeada pelo caráter interativo, uma vez que não há uma relação 

hierárquica entre entrevistador e entrevistado, mas sim, uma interação, onde o que um 

pergunta e o outro responde exercem influência recíproca. Isso é ainda mais evidente 

em entrevistas que não são totalmente estruturadas, nas quais o entrevistado pode 

abordar o tema proposto com ampla liberdade de expressão, sem considerar um roteiro 

pré-determinado. 

Para Lüdke e André (op.cit.), a entrevista semi-estruturada situa-se entre dois 

extremos: uma entrevista sem nenhuma estrutura prévia e a entrevista padronizada ou 

estruturada. Ela se desenvolve com base em um esquema básico ou roteiro, cuja 

aplicação não é rígida e permite que o entrevistador faça as adaptações necessárias. 

Assim, o instrumento utilizado na presente análise foi a entrevista semi-

estruturada, que continha um roteiro básico, com os aspectos essenciais que, na minha 

percepção, forneceriam os elementos necessários para responder as questões de 

pesquisa propostas nesta investigação. Quando necessário, eram feitas outras perguntas 

que pudessem esclarecer melhor uma informação ou aprofundá-la. Além disso, os 

entrevistados tinham a liberdade de acrescentar dados ou elementos que julgassem 

pertinentes às questões propostas. 

O universo dos sujeitos da pesquisa foi composto por dois grupos de 

entrevistados. Um grupo, composto por vinte e oito professores das Salas de Integração 

e Recursos. O outro  compôs-se de vinte e cindo professores de sala de aula, das escolas 

regulares, que já tivessem encaminhado pelo menos dois alunos à Sala de Integração e 

Recursos. Esse critério foi estabelecido porque era fundamental que o professor de sala 

de aula entrevistado conhecesse a dinâmica de trabalho da SIR. A idéia inicial era 

envolver o mesmo número de professores nos dois grupos, mas houve restrição 

numérica para o de sala de aula em função de algumas recusas e desistências. 
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Cabe ressaltar que foram entrevistados professores de diferentes escolas 

regulares da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, abrangendo todas as regiões da 

cidade. As Salas de Integração e Recursos, por sua vez, encontram-se distribuídas em 

diferentes pontos da Rede. Dessa forma, a pesquisa pôde abranger todas as regiões da 

Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre. 

A perspectiva metodológica utilizada para analisar as entrevistas foi a Análise de 

Conteúdo. 

Conforme Bardin (1987,p.38), a análise de conteúdo aparece como um conjunto 

de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. O interesse não reside na descrição 

dos conteúdos, mas sim no que estes poderão ensinar após serem tratados.   

Conforme a referida autora, também é possível definir a análise de conteúdo 

como um conjunto de instrumentos metodológicos em aperfeiçoamento constante, que 

se aplicam a discursos diversificados. Como esforço de interpretação, esta metodologia 

de análise oscila entre dois pólos: o do rigor da objetividade e o da fecundidade da 

subjetividade, colocando o investigador na paciente tarefa de “desocultar” . 

Uma idéia essencial, segundo Triviños (1987), na delimitação do conceito de 

análise de conteúdo, é a inferência. Esta pode partir das informações fornecidas pelo 

conteúdo da mensagem ou, ainda, de premissas levantadas como resultados do estudo 

dos dados apresentados pela comunicação. 

Essa análise ajuda a reinterpretar as mensagens e chegar a uma compreensão de 

seus significados em um nível que está além de “uma leitura comum” (Moraes, 

1999,p.9). Essa perspectiva vai além de uma simples técnica de análise de dados, 

representando, na verdade, uma abordagem metodológica com características e 

possibilidades próprias. O movimento analítico será resultante de repetidas leituras das 

entrevistas, permitindo o destaque de pontos emergentes que se apresentam em 

condições de regularidade ou de contraste. 

Bardin (1987) assinala três fases da análise de conteúdo, organizadas 

cronologicamente e que foram seguidas  nesta investigação: 

1) A pré-análise 

 Nesta fase o material da pesquisa foi organizado por meio das entrevistas semi-

estruturadas. As  entrevistas eram feitas e, em seguida, transcritas. Esse primeiro contato 

com os textos já permitia conhecer o discurso, dando origem às primeiras impressões e 
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orientações. Nessa fase constituiu-se o corpus da investigação que posteriormente seria 

submetido aos procedimentos analíticos.  

 

2) A exploração do material 

Esta fase iniciou após a transcrição de todas as entrevistas. Nesta etapa houve 

um estudo aprofundado, possibilitando a organização e seleção dos elementos essenciais 

presentes no discurso dos entrevistados. Em um primeiro momento foi feita uma leitura 

geral, da totalidade das entrevistas. 

Em seguida, foi realizada a leitura das falas de cada entrevistado a respeito de 

cada tópico da entrevista. Nessa leitura eram destacados os aspectos essenciais. Após a 

primeira análise, era realizada uma nova leitura dos aspectos destacados, onde eram 

feitos novos destaques. 

3) Análise e interpretação 

Nesse processo não havia categorias de análise estabelecidas previamente. Após 

as diversas leituras do material e seleção dos aspectos mais significativos do discurso 

dos entrevistados foi ficando evidente que os mesmos podiam ser agrupados em três 

grandes eixos. No processo de interpretação dos aspectos destacados, além da atenção 

dirigida ao conteúdo manifesto do discurso dos entrevistados, era preciso aprofundar a 

análise, buscando trazer à tona o conteúdo latente que as falas continham, uma vez que 

ambas perspectivas eram essenciais para construir um “mapa” do funcionamento da 

Sala de Integração e Recursos e as dinâmicas presentes. Assim, foi sendo construída  a 

análise de cada eixo, onde procurei apresentar os elementos mais significativos, sem 

buscar uma linearidade nos aspectos destacados, mas sim, a tentativa de apresentar tanto 

os pontos de sintonia quanto os pontos de oposição nos discursos. No texto de análise 

foram inseridos alguns recortes da fala dos entrevistados que ilustram aspectos 

destacados. Nas falas de professores de sala de aula foi utilizada a sigla PSA e naquelas 

dos professores da SIR, foi utilizada PSIR. 

 

Primeiro Eixo: que espaço é esse? 

 Neste eixo analisei de todos os entrevistados, evidenciando o perfil desse espaço 

que destaca-se nos discursos, as características identificadas no trabalho e e como é 

percebido na escola comum, considerando-se que a SIR é um serviço da educação 

especial.  
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A partir da análise dos aspectos que se destacam no discurso de ambos os grupos 

entrevistados, pode-se afirmar que os professores de sala de aula, mostram uma idéia 

mais homogênea a respeito da função da Sala de Integração e Recursos pois, de 

diferentes formas, todos afirmam que é um espaço de apoio pedagógico ao aluno, de 

apoio ao trabalho do professor em sala de aula e que busca a permanência dos alunos no 

ensino comum. 

PSA1: Pra mim assim, é um apoio. A SIR é onde nós conversamos, eu recebo algumas 

dicas de como tratar ele, de que maneira fazer com que ele avance.   

PSIR26: Eu acho que a SIR é um serviço de apoio à escola e aos alunos que têm 

dificuldades de aprendizagem, que não estão se integrando na escola, que não estariam 

na escola, de repente, se não tivesse esse serviço. 

                 No discurso dos professores da SIR também estão presentes os elementos 

acima destacados pelo grupo de professores de sala de aula. Porém, ao longo das 

respostas dos vinte e oito entrevistados, é possível perceber compreensões e concepções 

diferentes. Para vários professores, a Sala de Integração e Recursos estaria realmente 

atendendo casos de inclusão, se os seus sujeitos fossem alunos encaminhados pela 

escola especial para freqüentar a escola regular. Entretanto, essa visão reducionista não 

parece sustentar-se quando a maioria dos entrevistados desse grupo afirma que é grande 

o número de alunos com comprometimentos significativos (paralisia cerebral, síndrome 

de Down, traços psicóticos, entre muitas outras situações possíveis) que estão sendo 

matriculados pelas famílias diretamente na escola regular e que, provavelmente, não 

permaneceriam nesse espaço não fosse a intervenção do profissional da SIR junto ao 

aluno, bem como o acompanhamento à família e ao trabalho do professor.  

                   Também  evidenciaram-se posições diferentes no grupo de professores da 

SIR quanto à inserção da escola especial no ensino. Uma parte do grupo explicita em 

seu discurso, que apenas a escola regular seria do ensino fundamental. Para a outra 

parte,  ambas as modalidades são do ensino fundamental, sendo que a escola especial 

diferencia-se quanto às características dos seus alunos. 

                   Quanto à vinculação da SIR  à educação especial, também ficam evidentes 

posições diferentes. De  maneira geral, o grupo de professores da SIR tem uma visão 

favorável a respeito desse vínculo. Para a maioria, esse é o novo papel da educação 

especial: estar a serviço da educação, disponibilizando o seu conjunto de conhecimentos 

e recursos para todos os alunos que deles necessitem. Contudo, para alguns desses 

professores, a SIR está afastada da educação  especial exatamente por atuar dentro da 
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escola regular. Percebe-se uma redução na abrangência da atuação da educação 

especial, que fica restrita  à escola especial.   

PSIR23: Porque ao mesmo tempo que a gente tá inserido no ensino regular, a gente tá, 

de certa forma, afastado do ensino especial. (...) eu vejo que o nosso cerne, que seria a 

educação especial, tá muito distante de nós nesse momento. 

                   A idéia acima parece estar relacionada ao destaque dado à formação em 

psicopedagogia, como sendo um complemento necessário para a educação especial. 

Além dos aspectos destacados pelos professores da SIR para justificar a necessidade 

dessa formação, parece haver uma relação importante com o fato de que a 

psicopedagogia se ocupa dos processos de construção do conhecimento pelo sujeito, 

enquanto a educação especial, historicamente, tem dado pouca ênfase às questões de 

ordem cognitiva de seus alunos. A Sala de Integração e Recursos, dentro da escola 

regular, é convocada exatamente para apoiar esses alunos no seu processo de 

aprendizagem, para que, mesmo com uma trajetória diferenciada em relação à maioria 

de seus colegas, possam avançar cognitivamente.  

                  Outro aspecto significativo refere-se à assessoria aos professores. Todos os 

profissionais da SIR destacam a importância do trabalho junto aos professores dos 

alunos atendidos. Entretanto, continua havendo uma ênfase significativamente maior no 

atendimento ao aluno encaminhado. Com relação a essa questão, um aspecto observado 

é que a assessoria fica ainda bastante centrada nos alunos atendidos, sendo ainda 

discreto o aproveitamento desse espaço como um momento de reflexão sobre a 

intervenção pedagógica do professor como um todo. 

 

 SEGUNDO EIXO: Quem é atendido na SIR? 

   Neste eixo a análise tem como objetivo explicitar o perfil dos sujeitos que são 

encaminhados à SIR, segundo a percepção dos entrevistados, evidenciada nas 

afirmações feitas pelos professores de sala de aula quanto às características dos alunos 

encaminhados a esse espaço, em contraponto com aquelas dos alunos encaminhados ao 

Laboratório de Aprendizagem4, bem como por meio do discurso dos professores da SIR 

a respeito das características dos alunos que estes consideram como indicados para 

atendimento nesse espaço.     

                                                
4 O Laboratório de Aprendizagem é um espaço pedagógico para atendimento dos alunos com dificuldades 
de aprendizagem, existente em todas as escolas de ensino fundamental da Rede Municipal desde a 
implantação dos Ciclos de Formação. Possui características de funcionamento bastante diversas da SIR e 
o profissional responsável é professor do ensino comum (não especializado).   
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Considerando-se os aspectos destacados pelos dois grupos entrevistados, em 

relação ao perfil do aluno a ser encaminhado à SIR, é possível identificar a prevalência 

de dois grupos de situações dos alunos que levam os professores (de sala de aula e da 

SIR) a pensarem no encaminhamento. Em um, estariam os alunos que apresentam 

quadros orgânicos, sindrômicos ou com questões emocionais graves, vindos de escola 

especial ou que ingressaram diretamente na escola regular. No outro grupo, estariam os 

alunos com problemas de aprendizagem acentuados e que não apresentam as mesmas 

características dos alunos anteriores. 

 PSA23: Bem, no momento em que o aluno vai pro Laboratório, digamos, ou que tenha 

o atendimento pela professora volante5 e que a gente constata que o aluno não está 

obtendo progresso, que é alguma coisa mais profunda, tipo algum comprometimento 

maior, neurológico, que a gente não está conseguindo, então ele é encaminhado prá 

SIR. 

                   Para os professores de sala de aula, os casos considerados mais complexos, 

onde aparecem dificuldades amplas de aprendizagem, são os que deverão ser 

encaminhados à SIR. Para o Laboratório de Aprendizagem, deveriam ser encaminhados 

os alunos com dificuldades mais pontuais, relacionadas a uma área do conhecimento ou 

a conteúdos mais específicos. 

 PSA2: É o aluno que eu percebo que é só falta de vivência e que o meu trabalho de 

sala de aula não está dando conta e que o Laboratório pode oportunizar. Não é assim, 

nenhum aspecto neurológico grave envolvido. Ele não precisa de um atendimento mais 

especializado e eu acho que o pessoal da SIR é mais especializado e melhor preparado 

que o pessoal do Laboratório.  

                   Um fator, que interfere no perfil dos alunos encaminhados, está relacionado 

à proposta didático-pedagógica das escolas. Os critérios considerados ao definir o 

encaminhamento de um aluno estarão diretamente ligados às concepções do grupo de 

cada escola, da maneira como se posicionam em relação à inclusão e como vêm 

trabalhando com a questão das diferenças existentes em uma sala de aula. 

                   Quanto aos critérios para a conclusão do atendimento, prevalece a idéia de 

que o aluno deve estar alfabetizado para garantir uma melhor inserção na escola. São 

                                                
5 Este professor faz parte do coletivo de professores de cada ciclo de formação. No I ciclo, por exemplo, 
cada professor volante atua em três turmas. Em geral, este profissional entra em sala de aula junto com o 
professor referência para desenvolver um trabalho em parceria. 
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considerados também, o desempenho global do aluno em sala de aula frente aos 

desafios cotidianos, bem como a postura da escola em relação a esse aluno. 

                   A conclusão do atendimento ocorre a partir de um fórum de discussão, do 

qual participam todos os educadores envolvidos com aquela criança ou adolescente. é 

possível perceber que após o desligamento, há uma tendência em encaminhar os alunos 

para o Laboratório de Aprendizagem de suas escolas. A participação da família nesta 

decisão  aparece de maneira muito discreta na fala de poucos professores da SIR.   

 
 

TERCEIRO EIXO: A construção das parcerias 

 O objetivo deste eixo é evidenciar se vem se estabelecendo uma parceria de 

trabalho entre os professores do ensino comum e os profissionais da SIR e que fatores 

interferem nesse processo. Assim, os entrevistados de ambos os grupos explicitam as 

respectivas percepções a respeito da dinâmica dos encontros, dos fatores favorecedores 

ou problemáticos, da participação dos serviços de orientação educacional, de supervisão 

escolar nesse processo e os possíveis efeitos das mesmas em termos de concepções no 

trabalho cotidiano junto aos alunos. 

           No que se refere à parceria entre os professores de sala de aula e os da SIR, esta 

vem se estabelecendo, sendo que há necessidade de o  espaço de interlocução ser 

garantido dentro das escolas. Parece claro a necessidade de uma periodicidade nos 

encontros, de forma que se crie realmente um espaço de trocas e não apenas momentos 

esporádicos para relatos das atividades feitas com os alunos atendidos na SIR. É 

possível perceber que os professores de sala de aula entrevistados demonstram uma 

visão bastante favorável em relação a esses encontros e seus reflexos em seu trabalho. 

PSA16: Na verdade, o trabalho com a SIR tem épocas que fica mais centrado no aluno. 

Mas está havendo uma mudança. Hoje eu noto que a SIR vem se preocupando também 

com a posição do professor. O que não ocorria antes. (...) Então eu acho que essa 

parceria vem melhorando. Porque eu não acho que a SIR tenha que se preocupar só 

com o aluno. Eu acho que o professor é uma figura muito importante nessa história e 

que para, justamente para que haja resultado, esse professor tem que estar seguro do 

que ele está fazendo e a SIR pode contribuir com isso. 

 
           Além disso, é apontada a necessidade de que esse trabalho seja ampliado para um 

número maior de professores: todos do ano-ciclo ou ainda com todos daquele ciclo em 
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que o aluno se encontra. Aparece também, a necessidade de apoio aos professores dos 

anos finais do ensino fundamental, pois isso ajudaria a diminuir a resistência em relação 

à inclusão dos alunos com necessidades educativas especiais no ensino comum.  

PSA13: Mas eu tenho o desejo de que um dia a gente conseguisse organizar reuniões de 

ciclo, onde as professoras da SIR participassem com a intenção, não de apontar caso a 

caso, de fazer individualmente(...), mas onde a gente pudesse fazer formações junto com 

a SIR. Reuniões de ciclo onde a gente pudesse trocar. Trocar pedagogicamente, 

atividades, sei lá, o que é importante naquela faixa etária de ser trabalhado, para a 

gente poder estender também dentro da nossa sala de aula.  

           Com relação às dificuldades para a realização dos encontros, aparecem 

basicamente a falta de tempo disponível especificamente para isso dentro da atual 

organização da escola, bem como a questão da disponibilidade dos serviços de 

orientação e supervisão em comprometerem-se com a realização dos mesmos. 

Entretanto, é importante destacar que há escolas que, com as mesmas possibilidades de 

horários, têm conseguido garantir esse espaço e aí não apenas para os professores de 

sala de aula, mas também com a participação efetiva dos profissionais que atuam nos 

serviços (SOPs), nas discussões. A dificuldade maior aparece nas escolas-pólo6, uma 

vez que a proximidade geográfica tem favorecido a utilização de espaços como os 

intervalos dos professores. Em contra-partida, nas demais escolas, o fato da presença do 

professor da SIR ser menos constante, exige maior organização. 

PSA4: Bom, lá na escola [  é uma escola-pólo]  está sendo bem difícil. Porque não tem 

assim... Isso não é só com a SIR. Está sendo difícil as reuniões. Então, não tem um 

calendário, por exemplo, uma vez por mês ou de quinze em quinze dias.(...). Tem uma 

estrutura de escola que não está possibilitando isso e não é só com a SIR. 

           A partir das falas de ambos os grupos, percebe-se que a discussão ainda fica 

muito centrada nos alunos atendidos. Mas há um movimento em direção à ampliação 

dessa reflexão, de maneira a beneficiar todos os alunos envolvidos. Com relação a esse 

aspecto, os professores de sala de aula afirmam, com freqüência, que querem auxiliar 

seus alunos com necessidades especiais a avançarem. 

                                                
6 Atualmente existem 14 SIRs, distribuídas nas diferentes regiões da cidade. Cada SIR funciona em uma 
escola municipal, atendendo alunos desta escola e de outras escolas municipais próximas. Neste caso, os 
alunos deslocam-se para o atendimento. Para os encontros com os professores de sala de aula, os 
professores da SIR vão até a escola do aluno. 
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           É possível concluir também, a partir do discurso dos entrevistados, que a SIR 

está representando a inclusão dentro da Rede Municipal de Ensino. Os professores de 

sala de aula, no seu discurso, colocam a Sala de Integração e Recursos como o lugar 

onde se trata sobre inclusão. Esta ainda não parece ser uma proposta da escola, na qual 

todos estão implicados. Os professores da SIR percebem isso e manifestam em seu 

discurso, demonstrando contrariedade com esse aspecto, uma vez que  não é uma 

“proposta da SIR”,  a inclusão dos alunos com necessidades educativas especiais no 

ensino comum. Trata-se de um movimento mundial, que já se refletiu nas políticas 

públicas brasileiras através da LDB (1996), no Plano Nacional de Educação e outros 

documentos e que está em consonância com a proposta político-pedagógica da Rede 

Municipal de Ensino de Porto Alegre.  Para os professores da SIR, é preciso um 

trabalho mais intenso em toda a  Rede Municipal, no sentido de mobilizar as equipes 

diretivas, os coletivos das escolas, em todos os seus segmentos.      

 

 Considerações finais                

 

           Neste momento final buscarei aprofundar a análise dos aspectos mais 

significativos que emergiram do discurso dos entrevistados, com o objetivo de destacar 

os pontos de conexão com as questões da presente investigação. 

           Os professores de sala de aula, ao caracterizarem  o espaço da SIR, evidenciam 

um aspecto que  parece estar relacionado à sua concepção a respeito da educação 

especial, de que esta possui metodologias específicas para ensinar de acordo com a 

problemática que o sujeito apresenta.  Isso tem relação com o papel que historicamente, 

a educação especial tem ocupado no contexto educacional, uma vez que o oferecimento 

de serviços e auxílios diferenciados, ao longo da história, vincula-se às pessoas com 

algum tipo de deficiência, para as quais a educação especial se destina, constituindo-se,  

dessa  forma,  em   um subsistema  paralelo  ao  ensino comum (Carvalho,2000).     

              Mantém-se a concepção de que somente professores com uma formação 

específica poderiam ser responsáveis pelos alunos com necessidades educativas 

especiais. Essa situação fica evidente quando os professores de sala de aula afirmam que 

o professor da SIR, por ter uma formação específica, tem mais condições de intervir 

junto ao aluno, de “saber”  o que e como deve ser trabalhado. Mantém-se um paradoxo 
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representado pela defesa aparente de processos de inclusão escolar e a ausência de 

responsabilização dos professores do ensino comum no atendimento a esses alunos. 

           Nesse sentido, Carvalho (2000,p.79) salienta que o mais adequado será 

considerar a educação especial como um conjunto de  recursos e serviços educativos 

que, na escola ou fora dela,  podem contribuir para o processo de aprendizagem de 

alunos com necessidades educativas especiais. 

           A análise das entrevistas evidencia que a ênfase do trabalho da SIR ainda tem 

sido dirigida ao atendimento ao aluno. Entretanto, desde sua criação, já era previsto o 

apoio a ser oferecido também aos professores de sala de aula. Pode-se perceber que, 

inicialmente  esse apoio era    mais discreto, mas vem crescendo ao longo do tempo de 

atuação. Esse crescimento parece estar relacionado, conforme os professores da SIR, à 

crescente  evidência quanto à importância da assessoria ao professor que atende os 

alunos com necessidades educativas especiais. Além disso, outro aspecto que passou a 

ser considerado, refere-se à possibilidade de haver uma extensão dos efeitos do trabalho 

com o professor, a todos os alunos da turma, ampliando, dessa maneira, as 

possibilidades de atuação desse serviço da educação especial. Mantida essa tendência, a 

SIR poderá afirmar-se como um serviço de apoio não apenas aos alunos com 

necessidades educativas especiais, mas que pode contribuir com toda a escola. Esse 

trabalho conjunto  possibilitaria a interlocução entre a educação especial e o ensino 

comum, favorecendo  a diminuição da dicotomia histórica entre as duas modalidades.   

           Conforme Carvalho (op.cit.), têm sido pouco expressivas ou inexistentes as 

parcerias institucionais entre os grupos de educação especial e os de educação infantil �

do ensino fundamental, do ensino médio, de educação de jovens e adultos e do ensino 

superior.  

           Nas entrevistas realizadas, os professores de sala de aula, com freqüência, fazem 

referência à sua falta de formação para trabalhar com alunos com diferenças mais 

acentuadas. Também os professores da SIR evidenciam, em seu discurso, que a falta de 

formação dos professores do ensino comum, tem dificultado o processo de inclusão dos 

alunos com necessidades educativas especiais. Conforme Baptista et al. (2000,p.1), a 

perspectiva inclusiva da educação  gera a necessidade de novas competências na ação 

do professor  do ensino comum e do educador especial.                   

          Outro aspecto a considerar refere-se à rede de apoio que se faz necessária  para 

possibilitar não apenas o acesso dos alunos à escola, mas sua efetiva permanência e 
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educabilidade. Conforme Baptista et.al.(2000.), a educação inclusiva está associada à 

implementação de percursos inovadores que exigem forte capacidade de adaptação dos 

sistemas de ensino. No contexto educacional no qual foi realizada a pesquisa, é possível 

identificar pontos que viabilizam o apoio para a integração, como o trabalho de 

volância, as turmas de progressão, os Laboratórios de Aprendizagem e as SIRs. 

           Os professores da SIR, ao falarem sobre sua formação, indicam, de maneira 

homogênea, que a formação em educação especial é indispensável para o tipo de 

atuação que esse espaço exige. Ao mesmo tempo, destacam  a importância da formação 

em psicopedagogia, como um complemento à sua formação inicial, a qual não dá conta 

de algumas demandas que surgem no cotidiano da escola comum.  A esse respeito, 

Bueno (1999) ressalta que a formação do professor para a educação especial foi incluída 

como habilitação da Pedagogia, que, de maneira geral, tem tratado a formação docente 

como subproduto da formação do especialista. Dessa maneira, nesse curso forma-se um 

docente especializado, mas com formação precária quanto à função de “professor”  e 

com insuficiente experiência teórico-prática como professor do ensino fundamental. 

Vale lembrar que vários professores da SIR, no seu discurso, situam a  escola especial e 

a educação especial fora do ensino fundamental. 

           A partir do discurso desse grupo de entrevistados – professores da SIR - percebe-

se que há uma busca em olhar o sujeito de maneira ampla, rompendo com o enfoque 

tradicional da educação especial em classificar a pessoa a partir de suas 

impossibilidades. Nesse contexto, a busca pela formação em psicopedagogia emerge 

vinculada à questão da construção do conhecimento e à compreensão da aprendizagem e 

seus possíveis problemas. Essa compreensão passa a ser necessária, na medida em que 

os profissionais da SIR , entre outras atribuições, precisam dar suporte ao processo de 

aprendizagem daqueles alunos encaminhados, bem como apoiar os seus professores  no 

desenvolvimento de atividades que contemplem esses aspectos em sala de aula. Sabe-se 

que a educação especial, historicamente, tem dado pouca ênfase no desenvolvimento da 

aprendizagem relativa aos conteúdos escolares. Assim, nesse momento, referindo-se ao 

grupo de professores da SIR e o contexto investigado, a psicopedagogia parece estar 

preenchendo uma “ lacuna” deixada pelo tipo de formação oferecida pelos cursos de 

graduação em educação especial. 

           Quanto ao perfil do aluno encaminhado à SIR e no do aluno encaminhado ao 

Laboratório de Aprendizagem,  a  diferença entre um e outro aparece  relacionada ao 

grau de comprometimento que a criança ou adolescente apresenta, uma vez que para a 
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SIR, segundo o discurso dos entrevistados, são encaminhados os casos “mais difíceis” .  

Novamente percebe-se a relação  estabelecida pela formação dos profissionais que 

atuam na SIR, a qual lhes daria maiores subsídios para o trabalho. Isso fica bastante 

evidente quando os professores de sala de aula estabelecem essa diferença dizendo que 

para trabalhar no Laboratório de Aprendizagem não é exigida uma formação específica. 

Por isso, os alunos encaminhados para esse espaço têm dificuldades mais pontuais ou 

“ leves”  e podem ser atendidos por um professor que tem a mesma formação que os 

colegas do ensino comum.  

           Com relação ao desligamento, dois aspectos merecem ser destacados. O primeiro 

refere-se à mudança de enfoque que ocorre quando os professores da SIR apontam a 

maneira como a escola está se posicionando em relação ao aluno, como um dos critérios 

para o seu desligamento. Nesse caso, ao considerar também o papel da escola na 

garantia da permanência do aluno, desloca-se o foco do mesmo para as possibilidades 

de trabalho da escola. A ênfase nas dificuldades do aluno diminui e  passa-se a trabalhar 

também no sentido de que a escola busque desenvolver mecanismos que garantam a 

permanência do aluno. O segundo aspecto interessante refere-se ao fórum de discussão 

que os professores da SIR procuram estabelecer com todos os professores envolvidos 

com um aluno para decidir sobre o seu desligamento. Este aspecto evidencia uma 

construção possível da parceria entre a SIR e os professores dos alunos atendidos. 

                Nesse sentido, Correia (1999,p.164), destaca que as interações entre os 

professores da educação especial e os professores do ensino regular são decisivas para 

o êxito da integração. Para o referido autor, as informações do professor de educação 

especial sobre o desenvolvimento físico e social do sujeito, bem como suas 

possibilidades e necessidades acadêmicas, têm-se revelado de extrema importância para 

dar subsídios à intervenção do professor da sala de aula no ensino comum. 

           A partir do que foi analisado no discurso de ambos os grupos, é possível afirmar 

que, nesse momento, existe um processo de construção de uma parceria entre os 

professores do ensino comum e aqueles da SIR. Na verdade, na realidade de várias 

escolas,  trata-se ainda de uma parceria frágil  que necessita ser potencializada. É um 

processo que vem crescendo, no qual é possível identificar alguns fatores  que 

favorecem o estabelecimento de dinâmicas cooperativas entre os diferentes profissionais 

envolvidos com o aluno.  Ao mesmo tempo, evidencia-se a existência também de 

fatores problemáticos, que dificultam o estabelecimento dessas parcerias, sendo que 

ambas situações merecem algumas considerações. 
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           Quanto aos aspectos favorecedores, além dos indícios de uma parceria “em 

construção”, pode-se destacar a função da SIR como suporte à permanência do aluno no 

ensino comum. Ambos os grupos de entrevistados responderam enfaticamente que a 

SIR vem servindo como suporte para a permanência dos alunos com necessidades 

educativas especiais no ensino comum da Rede Municipal. Alguns professores de sala 

de aula acrescentam que o único apoio que eles vêem hoje na Rede Municipal é a SIR. 

Um aspecto presente no discurso de ambos os grupos e que reforça a idéia da SIR como 

suporte, é a afirmação de que muitos desses alunos não estariam mais no ensino comum 

ou até mesmo na escola, se não fosse esse atendimento, bem como a assessoria aos 

professores. 

           Também é possível afirmar que o discurso dos entrevistados evidencia que a 

questão da inclusão tem ficado praticamente a cargo da SIR. A referência na Rede, ao se 

falar em integração, é a Sala de Integração e Recursos. Na medida em que a inclusão faz 

parte da proposta político-pedagógica da Rede Municipal de Ensino, é necessário uma 

abordagem ampla, que envolva todas as escolas, em todos os níveis de ensino 

existentes.          

            Os professores de sala de aula indicam que há poucos espaços de discussão, na 

escola, sobre a prática pedagógica.. Esse aspecto  parece estar relacionado à crescente 

demanda, por parte dos mesmos, de que nos encontros com a SIR sejam discutidos 

temas amplos relativos ao processo de desenvolvimento das crianças e adolescentes. É 

possível pensar que, porquanto os professores têm tido poucas oportunidades de refletir 

sobre sua prática no cotidiano das escolas, esse momento de interlocução com os 

profissionais da SIR, tem se configurado como um desses poucos espaços. Dessa forma, 

volta-se para a SIR a demanda de uma assessoria que está muito mais relacionada à 

atuação do supervisor escolar.  

           A partir de todos os aspectos até aqui analisados, é possível afirmar que a Sala de 

Integração e Recursos vem se configurando como um ponto de apoio à permanência e 

educabilidade dos alunos com necessidades educativas especiais no contexto da Rede 

Municipal de Ensino de Porto Alegre. A interlocução existente entre os profissionais 

desse espaço e os professores de sala de aula é um processo que vem sendo construído 

cotidianamente nas escolas e  precisa ser permanentemente questionado e 

problematizado. É interessante que essa discussão possa envolver todos os profissionais 

que têm ligação com o atendimento dos alunos: professores da sala de aula, 

supervisores, orientadores, direção, bem como os profissionais da SIR, com o objetivo 



 

 

16 

16 

de contribuir na busca de alternativas para o enfrentamento dos desafios que o trabalho 

com a diversidade cotidianamente nos apresenta. 
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