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Este texto resulta de pesquisa que teve como preocupação central compreender/capturar 

a relação Sala de Recursos para deficientes mentais e salas comuns tendo como chaves 

de análise os espaços, os tempos e os professores como expressões da cultura escolar. 

Essa relação está instalada nas escolas brasileiras desde meados da década de 1980 e 

correspondeu, na época, à construção de uma alternativa à segregação produzida pelas 

classes especiais, bem como a busca pelo fortalecimento do movimento da integração.  

Vale destacar que nos limites desse texto se encontram em cruzamento dois 

procedimentos metodológicos, o primeiro, fundamentado no uso de fontes documentais 

produzidas pelas Secretarias de Educação, e o segundo, na prática etnográfica, a partir 

da inserção do pesquisador na realidade de duas escolas, uma da rede municipal e uma 

da rede estadual, da periferia de uma cidade brasileira.  

A escola sempre foi considerada um lugar de cultura. Antes, numa concepção 

idealizada, ela era vista como o lugar de aquisição de conhecimentos e de normas 

“universais” . Depois, numa perspectiva crítica, como lugar de inculcação ideológica e 

de reprodução social. O fato é que a escola está sempre vinculada à formação de 

pessoas, à produção de indivíduos e subjetividades (NÓVOA, 1997).  

Pensar na Sala de Recursos com seus aspectos organizativos e funcionais, portanto, era 

entendê-la como espaço materialmente diferençado com relação às funções 

desempenhadas pelas outras salas de aula, impondo formas de apropriação e de 

utilização que nem sempre estavam legitimadas pela forma e pela cultura escolar. 

Nesse contexto, perceber o modo de socialização que a Sala de Recursos instaura e as 

resistências que ela encontra é definir uma visão diferenciada da forma e da cultura 

escolares, entendidas como homogêneas ou, mais exatamente, consiste em pensar como 

o que de outro modo somente poderia ser enumerado como características da 

especialidade. 

A diferença não está presente somente quando as relações pedagógicas se desenvolvem 

em lugares específicos, separados de outros lugares de atividade social e sob a 

autoridade de especialistas cuja ação é inteiramente orientada em direção à educação 

dos alunos com necessidades especiais. Mas a diferença também se manifesta, 
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principalmente, quando os indivíduos criam um ambiente escolar de acatamento e 

identificação da necessidade de espaços específicos para o ensino desses alunos. Assim, 

o essencial pode estar menos na separação espacial que no fato de que as práticas são 

distintas porque pensadas e intencionadas como especializadas ou mais exatamente 

porque não existe outra possibilidade fora delas. 

Isso implica que a Sala de Recursos esteja submetida a algum tipo de adaptação que a 

torne acessível às ações de poder escolares. Se considerarmos que a distribuição dos 

serviços e dos indivíduos obedece à lógica da funcionalidade, associada às diferentes 

perspectivas pedagógicas, o espaço arquitetônico dessa sala pode ser o exemplo limite 

dessa ação. O resultado da combinação desses elementos é que o espaço se reduz a um 

cenário ocupado pela diferença ou, mais do que isso, à própria diferença que institui e 

organiza esse espaço, dando sentido a ele. 

Sobre o espaço escolar, Viñao Frago (1998) afirma que recairiam duas possíveis 

análises: a primeira focaliza o espaço escolar como lugar, isto é, analisa a escola como o 

local onde ocorre o ato pedagógico, com todas as implicações possíveis, da estrutura do 

prédio escolar, da extensão do seu terreno e assim por diante. A outra análise necessária 

para a compreensão do espaço escolar está relacionada com o seu entendimento como 

território, ou seja, nas suas relações com tudo o que o circunscreve, com outros espaços 

próximos, com os usos que se faz da sua geografia. 

Com isso, a configuração de um espaço específico, para educação de indivíduos 

historicamente diferenciados, impõe duas questões básicas, cunhadas na cultura social 

mais ampla, que são introjetadas pela cultura escolar. A primeira é que essa relação, 

deficiência—espaço escolar, tem proporcionado à escola valer-se de um esclarecimento 

que, longe de levar à compreensão das diferenças, acaba por camuflá-las; a última é que 

a ameaça da descoberta de que não somos o que pensamos ser e os outros também não, 

leva à desorganização.  

Evidentemente a escola, como espaço organizado por excelência, para o aprendizado 

dos conteúdos produzidos pela humanidade, volta-se para a defesa de seus próprios 

interesses vinculados aos interesses coletivos. O contato com aqueles que têm 

dificuldades de aprendizagem promove o estabelecimento de critérios para a 

discriminação quanto à competência escolar acirrando a competição e secundarizando o 

próprio saber. Exatamente nessa fórmula se apóia a reprodução da segregação, levando 

a pensar que sua ocorrência passa a não depender mesmo da existência das escolas e/ou 
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dos serviços especiais. 

A escola, perdendo a capacidade de se relacionar com o “diferente” , com algo 

efetivamente exterior, permanece apenas com a capacidade de fazer referência à 

representação que se tem desse outro externo. Em outras palavras, decorrente desse 

modelo, a escola aprende a desenvolver uma forma de pensar que exclui a reflexão 

sobre outras possibilidades de vida e de escolarização, entre as quais a dos deficientes.  

Ao introduzir nessa afirmativa o entendimento de que a escola tem desenvolvido um 

padrão cultural não apenas de repetição de comportamentos, mas de desenvolvimento 

mesmo de raciocínios para a solução dos diferentes problemas que esse outro pode 

apresentar e para a convivência com a diferença, reforça-se a idéia de Bourdieu (1977), 

pela qual, como força formadora de hábitos, 

 
a escola provê aos que têm estado submetidos direta ou indiretamente à sua influência, 
não tanto de esquemas de pensamento particulares ou particularizados, senão desta 
disposição geral, geradora de esquemas particulares suscetíveis de serem aplicados em 
campos diferentes de pensamento e de ação, que se pode chamar de habitus culto. 
(BOURDIEU, 1977 p. 25).  

 

Em síntese, a escola conforma os indivíduos dotando-os “de um sistema de esquemas 

inconscientes que constituem sua cultura”  (BOURDIEU, 1977, p. 26). Alia-se a isso a 

prerrogativa de que o ordenamento histórico do espaço e tempo escolares: salas de aulas 

- com aproximadamente 30 (trinta) alunos com freqüência diária/anual, organizadas 

internamente em filas, as aulas estruturadas tendo como suporte os saberes das 

diferentes disciplinas distribuídas em conjuntos de horas; estabelecimento escolar – 

configurado por espaços e tempos específicos para a educação: bibliotecas, salas de 

aula, pátios, recreios e aulas – constituem a própria caracterização da escola e do ato 

educativo de qualidade. 

Para Bernstein (1996), nesse ordenamento, a escola atua por meio de um “código de 

saberes escolares” , que são delimitados por compartimentos e enquadramentos, 

existindo o código serial (relações verticais) e o código integrado (relações horizontais), 

que são transmitidos, adquiridos, mantidos e mudados pelas relações sociais. 

Na definição do espaço da Sala de Recursos, parece estar se projetando uma educação 

escolar que pretende realizar a diferenciação com a ordem institucionalizada de 

funcionamento da escola, das salas de aulas comuns e, principalmente, da relação 

pedagógica. Isso é percebido na utilização diferenciada do espaço da sala de aula, nas 

entradas em horários diferenciados, no pátio de recreio etc. Entretanto, essa projeção 
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pode incorrer na homogeneização, ao utilizar os mesmos mecanismos que pretendem a 

diferenciação. 

Assim, a delimitação de uma existência diferenciada para a Sala de Recursos, no espaço 

escolar, pode caracterizar-se como um elemento fortalecedor de uma visão 

especializada da educação dos indivíduos deficientes, talvez contributivos de uma 

demarcação mais clara da compatibilidade, ou da incompatibilidade, dessa sala na 

função educativa da escola regular.  

A suposta autonomia da relação pedagógica, instaurada em um lugar determinado pela 

especificidade, significa, em última análise, que a relação dos “deficientes mentais”  com 

outros rivaliza em intensidade a relação entre a escola e seus indivíduos. Por isso, esse 

espaço é cuidadosamente concebido e organizado. 

O fato dos atendimentos serem por grupos, com freqüência de duas ou três vezes por 

semana, em turnos diversos dos da sala comum na qual o aluno esteja matriculado, 

impõe uma variante da forma escolar, na qual os tempos escolares propõem múltiplas 

trajetórias de institucionalização.  

A escola, sendo uma das instituições determinadas pelo tempo, mas não se percebendo 

sob essa perspectiva, identifica-o de maneira “ linear, ascendente, segmentado e 

ocupado” (VIÑAO FRAGO, 1998, p. 180), o que parece não permitir que as pessoas 

que lá se encontram possam construir o seu tempo, pois ela institui uma forma temporal 

básica que conforma as práticas cotidianas. 

A força e a centralidade, no funcionamento dessa sala, configuram uma função 

pedagógica, na qual se estabelece o confronto com uma ordem racionalizada da escola, 

na qual o emprego do tempo é uma presença marcante no processo de construção e 

imposição de uma forma de cultura escolar. Dessa maneira, as perdas de tempo – 

revisão e repetição - precisam ser impedidas. Por fim, não é algo novo, mas 

diferenciável na relação sala de aula comum e Sala de Recursos. 

Regulada por tempos escolares, a organização pedagógica da Sala de Recursos tem por 

função, primeiramente, dissipar as dificuldades impeditivas da aprendizagem pelas 

quais os alunos são encaminhados, independentemente da natureza delas. Em um 

segundo plano, ela assume função moralizante quando absorve a organização da 

aprendizagem que lhe é extrínseca. Aqui se apresenta um tipo de paradoxo: a resposta 

da Sala de Recursos consiste precisamente e, em parte, em não ouvir a queixa e/ou o 

encaminhamento. Em outras palavras, ela não deve responder às exigências que 
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acompanham e justificam um processo de ensino do qual ela devia ser a 

problematizadora. 

Tal paradoxo engloba todos os elementos a partir dos quais se entende a Sala de 

Recursos, isto é, ensino diferenciado pelas necessidades da deficiência, considerando 

que, em seu conceito, está presente uma centralidade na deficiência e não precisamente 

nos processos de ensino desenvolvidos pelo ensino comum.  

Parte da razão para esse fenômeno reside nas definições e idéias ligadas ao ensino 

diferenciado e à possibilidade de integração do aluno, contudo as expectativas elevadas 

e as exigências rigorosas que acompanham o ensino comum podem ser as marcas 

decisórias para essa submissão. 

O tempo escolar, ao ser instituído e ordenado na Sala de Recursos, é compreendido e 

aceito como sendo o veículo de expressão da diferença no ensino, organizado em torno 

de certas características que dão identidade à aprendizagem dos deficientes mentais, a 

necessidade de mais tempo, em virtude de uma lentidão de raciocínio.  

Expressando-se nos regulamentos e nas orientações de ensino, o tempo escolar impõe-

se aos professores e às escolas e, com certeza, às famílias, tornando-se o sustentáculo da 

qualidade do aprendizado dos indivíduos. Os quadros-horários de funcionamento das 

salas de recursos da rede estadual e municipal1 são ilustrativos a esse respeito: 

 

Horár io de Funcionamento da Sala de Recursos da Escola Estadual “ Ser iema”  
 

 SEGUNDA-
FEIRA 

TERÇA-
FEIRA 

QUARTA-
FEIRA 

QUINTA- 
FEIRA 

SEXTA-
FEIRA 

07 
às 
09 
h 

Elias 
Alberto 
Vicente 

Ana Maria 
Augusto 
Alberto 
Antonio 
Tomaz 

Vicente 
Elias 
Paulo 

 
 
 

PLANEJA- 
MENTO 

 

Elias 
Paulo 

Vicente 

09 
às 
11 
h 

Nilda 
Marcus 

Nilda 
Marcus 

 

Tomaz 
Alberto 
Antonio 
Augusto 

Ana Maria 

 Tomaz 
Antonio 

Ana Maria 
Nilda 

Marcus 
Augusto 

Fonte: Unidade de Apoio à Inclusão dos Portadores de Necessidades Especiais, Ano 2001. 

 

Horár io de Funcionamento da Sala de Recursos da Escola Municipal “ Garça Branca”  
 

                                                        
1  Os nomes das escolas e dos alunos são fictícios. 
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 SEGUNDA-
FEIRA 

TERÇA-
FEIRA 

QUARTA-
FEIRA 

QUINTA-
FEIRA 

SEXTA-FEIRA 

13 
às 
15 
h 

P 
L 
A 
N 
E 
J 
A 
M 
E 
N 
T 
O 

Mário 
Mariana 
Sofia 
 
 
 

 
 

E 
S 
C 
O 
L 
A 
S 

Mariana 
Mário 
 

Mariana 
Mário 
Sofia 
Henrique 
 

15 
às 
17 
h 

 Neto 
Maria 
Vera 

 Maria 
Neto 
Vera 

Tereza 
Tânia 
 
 
 
 

Fonte: Serviço de Educação Especial da Rede Municipal de Campo Grande, Ano: 2001. 
 

 

Vê-se, pois, que a construção e a legitimação desses diferenciados tempos tentam 

explicitar a especificidade das práticas de ensino, uma prática na qual, sem dúvida, o 

tempo pode significar um avanço para o aprendizado do deficiente mental. É prática 

corrente considerar a lentidão de raciocínio, calcada na interpretação (oriunda das idéias 

piagetianas, hegemônicas na educação) de que os deficientes mentais apresentam uma 

certa rigidez nas estruturações, com reduzidas possibilidades de modificações dos 

sistemas de pensamento e adaptação a situações novas.  

É possível realizar uma outra análise a partir desses quadros-horários, ao considerar que 

esses alunos se encontram matriculados no ensino comum. O reconhecimento da forma 

como as salas de aulas ali se organizam, quanto à distribuição do tempo e do espaço, em 

contraposição às salas de recursos, pode configurar uma compreensão de que esse 

trabalho atua prejudicialmente na aprendizagem.  

Por um lado, essa compreensão parece se constituir devido à diferença de formas 

escolares entre o ensino comum e o especial, idealizada sob a lógica racionalizada da 

utilização dos tempos, dos espaços e, principalmente, da quantificação da 

aprendizagem. De outro, os alunos, ao terem seus tempos de aprendizagem respeitados 

e acompanhados em sua permanência na Sala de Recursos, acabam por desenvolver um 

procedimento diferençado com relação às atividades acadêmicas.  
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A delimitação do tempo, percebida nos quadros acima, prevê uma distribuição semanal 

do processo de planejamento, de ensino, de aprendizagem e de avaliação. O tempo 

diário das aulas, no qual se contam os minutos e se consolida a distribuição dos 

conteúdos de aprendizagem, é central no controle do tempo na direção do trabalho 

docente e discente. 

Os tempos das salas de recursos são múltiplos, são sempre tempos institucionais, 

individuais e coletivos e, aliados ao espaço escolar, fazem parte da construção e da 

imposição de uma nova forma de cultura escolar. “O tempo, assim como o espaço, não é 

um a priori no sentido kantiano, ou seja, uma propriedade ‘natural’  dos indivíduos, mas 

sim uma ordem que tem de ser apreendida, uma forma cultural que deve ser 

experimentada.”  (VIÑAO FRAGO, 1998, p.44). 

A notação do tempo que surge nesse contexto vem sendo descrita como orientada pelas 

“atividades desenvolvidas”  e pela submissão aos “tempos dos alunos” . É possível 

depreender isso do conjunto dos tempos determinados para cada grupo, no qual 

efetivamente existem tempos diferençados para o trabalho pedagógico, o lanche e o 

descanso. Em termos horários, a distribuição seria a seguinte: 

 
Distr ibuição Horár ia das Atividades da Sala de Recursos da Escola Estadual “ Ser iema”  

 

GRUPO 1 

07h10min — Tempo de Entrada 

07h15min às 08h30min — Tempo de trabalho 

08h30min às 08h45min — Tempo de descanso 

08h45min às 09h — Tempo de lanche 

GRUPO 2 

09h às 09h20min — Tempo de lanche 

09h20min às 09h40min — Tempo de recreio 

09h45min às 10h45min — Tempo de trabalho 

10h45min às 11h — Tempo de descanso 

 

Distr ibuição Horár ia das Atividades da Sala de Recursos da Escola Municipal “ Garça 
Branca”  

 
GRUPO 1 

13h10min — Tempo de Entrada 

13h15min às 14h40min — Tempo de trabalho 

14h40min às 15h — Tempo de lanche 

GRUPO 2 

15h às 15h20min — Tempo de recreio 

15h25min às 16h50min — Tempo de trabalho 

16h50min às 17h — Tempo de descanso 

 

É no interior desses tempos que reside a possibilidade de entender o processo de 
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delimitação e de tentativas de controle dos múltiplos tempos da Sala de Recursos. As 

formas de praticá-los são aquelas que, sem dúvida, longe de observar o ordenamento 

linear evidenciado nos quadros-horários, acabam por informar a autonomia dos (das) 

professores (as) em operar para além do horário escolar, na distribuição dos horários de 

atendimentos.  

Os horários escolares, idealizados por essas escolas, guardam diferenças significativas 

entre si, com relação aos tempos: 

 

Quadro-horár io da organização dos tempos nas salas de recursos 

Escola Estadual “ Ser iema”  Escola Municipal “ Garça Branca”  

Entrada: 07h. 

Lanche: entre 08h30min e 08h40min. 

Recreio: 09h30min às 09h50min. 

Saída: 11h. 

Entrada: 13h. 

Lanche: 14h40min. 

Recreio: 15h à 15h20min. 

Saída: 17h15min. 

 

Os tempos de lanche e de recreio são os que mais chamam a atenção, pois são eles os 

mais distintos e que levam as(os) professoras(es) a distribuí-los diferenciadamente pela 

configuração seja dos tempos de trabalho seja dos tempos de descanso. Desse modo, há 

de se observar que esses tempos escolares, tempos de trabalho e tempos de descanso, 

como que concretizam aqueles critérios já referidos para a notação do tempo.  

Essa concretização descreve não somente a duração desses tempos, mas também a dos 

tempos em que efetivamente os alunos estão envolvidos com os conteúdos acadêmicos, 

o que chega a totalizar apenas a metade do tempo que passam na sala e contraria a 

linearidade da distribuição dos tempos no horário escolar. 

Os tempos de entrada e de saída constituem indicativos da impossibilidade de uma 

organização que se aproxime da forma escolar instituída. Já os tempos de lanche, para 

os primeiros grupos, e os de recreio, para os últimos, são tentativas de dar conta de uma 

aproximação com o tempo instituído. 

A natureza desses tempos implica não apenas a necessidade de referi-los em relação ao 

“ lugar”  a partir do qual são produzidos, mas também de possibilitar a compreensão de 

suas dinâmicas próprias. Isso significa que, mesmo ocorrendo sob uma ordem e uma 

organização pré-determinadas, tanto o tempo de lanche como o de recreio são tempos 

isolados para a Sala de Recursos. 
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Os alunos do Grupo 1, da Sala de Recursos da Escola Estadual “Seriema”, tomam o 

lanche e não participam do recreio; já os do Grupo 2 estão tomando lanche, quando os 

demais alunos da escola estão em atividade acadêmica. Somente o tempo de recreio é 

coincidente; entretanto, os alunos não saem de sua sala. Já na escola “Garça Branca” , há 

diferença apenas para os alunos do Grupo 2, pois eles chegam à escola no momento do 

recreio tanto dos alunos quanto dos professores. Adentram o pátio e se posicionam em 

um dos bancos, próximo à porta da Sala de Recursos, esperando pela chegada da 

professora. Cabe ressaltar, entretanto, que algumas vezes eles chegam no horário do 

lanche do Grupo 1 e a professora serve a todos, o que não altera o comportamento 

verificado no momento do recreio. 

Esses comportamentos são analisados, por parte das professoras, sob a justificativa de 

que os outros alunos que freqüentam os turnos de funcionamento das salas de recursos, 

por serem de outra faixa etária, realizam brincadeiras as quais podem machucar os 

alunos da Sala de Recursos. Da parte dos alunos, o não-envolvimento com o recreio se 

dá pelo não-pertencimento à escola, ou mesmo ao turno, portanto, não conhecem 

ninguém. 

Assim, é possível perceber que não são esses tempos que proporcionam a interlocução 

com outros indivíduos, que ativamente participam da cultura escolar; pelo contrário, tais 

tempos passam a fazer parte do conjunto de aspectos institucionalizados 

diferenciadamente que caracterizam a Sala de Recursos.  

Passar do tempo institucional e social, contado na escola, para o tempo do aluno, ou 

mesmo das atividades, gera um novo ordenamento que questiona o ordenamento 

aprendido e apreendido pelos indivíduos da escola. Se o horário escolar impõe tempos, 

para os coletivos das escolas, e os alunos das salas de recursos estão parcialmente 

submetidos a eles, essa distinção pode estimular o conjunto de constatações e 

sentimentos que conduz a uma leitura especializada dos alunos e dessas salas, assim 

como à manutenção da diferença.  

É na articulação entre as salas de recursos e as salas comuns que as chaves de análise — 

espaço, tempo e professores — inscrevem-se no contrato pedagógico e educativo. É 

possível que haja, nesse contrato, uma autonomia relativa do funcionamento didático da 

Sala de Recursos. Para responder a isso, as aulas são encaradas como territorialidades 

que podem auxiliar na compreensão das estratégias, dos procedimentos em relação ao 

conhecimento e ao reconhecimento das formas de ensino e aprendizagem, capazes de ir 
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ao encontro das necessidades especiais dos alunos.  

Essas aulas, contudo, não podem ser apreendidas fora da rede de relações complexas, de 

valores, idéias e poderes, expressas pelas práticas de ensino. A realidade interna à sala 

de aula é evidentemente marcada por relações mais amplas com a área escolar, seus 

indivíduos, seus recursos e seus projetos. Nos processos de disciplinarização das 

relações, busca-se estudar uma ordem escolar na qual as deficiências e o ensino dos 

deficientes ganh em sentido.  

A produção e a incorporação desse sentido nas práticas cotidianas, em articulação com o 

estudo de caráter estrutural — escola —, sinalizam a possibilidade de apreender as 

realizações concretas, orientações e contribuições, fundamentadas em razões, interesses 

e percursos históricos, políticos e institucionais. 

Uma importante dimensão material do espaço e do tempo é responsabilidade dos 

professores. A esse respeito, é interessante ter em conta os professores, pois são eles que 

dão forma às práticas escolares dentro do mundo burocraticamente controlado e 

regulado das salas de recursos. 

Isso não significa minimizar a importância dos administradores na definição do espaço e 

do tempo escolares, mas recuperar parte de uma argumentação derivada do retrato 

construído acerca do processo de trabalho dos professores nessa sala, o qual destaca 

tendências importantes no sentido da especialização de sua ação. 

Embora exista um consenso teórico sobre o papel do professor dessa sala, os 

argumentos que se organizam em torno da especialização têm sublinhado a 

complexidade do ensino e uma maior experiência com os comportamentos distintivos 

das deficiências. Essa é uma condicionante que guarda em si uma contradição, pois os 

professores, ao serem retratados como sendo controlados pelas necessidades especiais 

do aluno, por um programa específico de atendimento dessas necessidades e, 

principalmente, pela troca com os professores do ensino comum, distanciam-se da 

procura pelo conhecimento da realidade educativa e acabam por buscar apenas um 

referencial técnico-pedagógico. 

Além do mais, 

 
[...] toda formação que mantém relações de dependência, que esquece o universo 
cultural dos professores e realça os hábitos, preconceitos e representações que o 
compõem, que se encerra nas ideologias e práticas não reflectidas — reforça o “ fecho”, 
o “bloqueio efetivo.”  (BENAVENTE, 1990, p. 294). 
 
 



 11 

A Sala de Recursos tem, assim, na identificação dos professores, uma condicionante que 

não abriga apenas os referenciais pedagógicos e/ou didáticos, mas os de análise 

psicológica do fenômeno educativo. Em outras palavras, a formação/ação dos 

professores de Sala de Recursos, restrita ao campo da psicologia da educação, denota 

sintoma de fragilidade na construção de uma prática de orientação pedagógica. 

No campo da educação, no qual com certeza se inclui a educação especial, 

 
[...] não pode ser autorizada uma “visão reducionista”  que restringe o âmbito da acção 
do professor, mas também não deve ser fomentada uma “visão lírica” que impede uma 
atuacção competente e operacional do professor. Temos que aprender a viver com essa 
contradição (NÓVOA, 1997, p. 126). 
 

Essa elasticidade de formação e/ou ação supõe, também, um entendimento alargado e 

aprofundado do papel do professor na Sala de Recursos, cujas marcadas fronteiras 

“especiais”  seriam informadas por um conhecimento dos contextos da ação. 

Os professores de salas de recursos podem ser efetivos ou convocados2, mas são 

recrutados de formas distintas pelas redes. Na rede municipal, devem ser possuidores, 

preferencialmente, de: 

 

• experiência com Educação Especial; 

• estar desenvolvendo um bom trabalho pedagógico em séries iniciais (de preferência 

com experiência em alfabetização); 

• interessado, motivado e otimista (receptivo a mudanças e a novos desafios), aceitando e 

acreditando na proposta (MATO GROSSO DO SUL - SEMED, 2000b). 

 

Os da rede estadual devem ter, preferencialmente: 

 

• formação em nível superior; 

• experiência nas séries iniciais e/ou Educação Especial; 

• pertencer ao quadro do magistério (MATO GROSSO DO SUL - SED, 1994, p.24). 

 

Em face dos requisitos apresentados, não é exclusivamente a matriz psicológica da 

relação entre Educação e Educação Especial que está colocada em causa. O que parece 

estar em causa é a própria concepção de formação de professores subjacente a esses 
                                                        
2 Tipos de inserção na carreira do Magistério: convocados via Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 
com período inicial de um ano letivo, podendo ser prorrogado; efetivos via concurso público, do quadro 
permanente das redes. 



 12 

requisitos. Nessa visão, o ponto de convergência das diversidades de formação seria o 

das experiências professadas e dos aspectos de ordem subjetiva, como ponto de chegada 

a uma identidade docente. 

Por outro lado, se não há um modelo único e qualitativamente avaliado de formação 

e/ou experiência é, exatamente, esse modelo que está sendo apresentado como capaz de 

promover uma maior igualização das oportunidades identitárias da função de professor 

de Sala de Recursos. 

Em que pesem as diferenças de critérios para colocação desses professores, é sempre 

solicitado o envolvimento deles com as questões específicas do aprendizado de seus 

alunos na sala comum. Talvez a função mais legitimadora desse envolvimento fosse 

assumida na articulação necessária entre o professor de Sala de Recursos e o da sala 

comum, com vistas ao mapeamento do processo de aprendizagem vivenciado pelos 

alunos.  

Essa relação, entretanto, é realizada diferenciadamente pelas redes. Na rede estadual, a 

troca entre o professor da Sala de Recursos e o professor da sala comum não acontece, 

ficando o repasse das informações para ambos sob a responsabilidade da dupla 

(psicólogo e pedagogo) que acompanha a sala e a escola. Na rede municipal, esse 

encontro acontece por meio de visitas semanais do professor da Sala de Recursos às 

escolas e às salas de aulas comuns. 

A importância da troca de informações entre os professores de Sala de Recursos e os de 

sala comum permite apoio e intervenções freqüentes na escolarização dos alunos com 

necessidades especiais. A questão que se levanta, já que essa troca seria responsável 

pelo desempenho escolar desses alunos, é a também tradicional questão, subjacente a 

todo processo de desenvolvimento da Sala de Recursos, qual seja, a de saber como 

acontecem as diferentes dinâmicas apresentadas pelas redes, no contexto da escola. 

As salas de recursos têm práticas de organização e práticas pedagógicas estabelecidas, 

que se relacionam com uma cultura institucionalizada, expressa no conjunto de 

 

idéias, pautas e práticas relativamente consolidadas, como modo de hábitos. Os aspectos 
organizativos e institucionais contribuem (...) a conformar uns ou outros modos de 
pensar e atuar e, por sua vez, estes modos conformam as instituições num outro sentido 
(VIÑAO FRAGO, 1998, p. 169). 

 

Há certamente muito mais elementos determinantes nos processos pedagógicos, 

organizativos, de gestão e de tomada de decisões no interior da escola, que estão além 
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das recomendações feitas pelo(s) sistema(s) de ensino e/ou pela Educação Especial. A 

consideração das diversas características que aproximam os comportamentos das salas 

de recursos e os das salas comuns, no interior das escolas, leva a uma infinidade de 

outras que os diferenciam.  

As formas pelas quais as escolas recebem as exigências desse serviço, ou mesmo da 

política educacional advinda dos órgãos gestores centrais, são distintas. Cada escola 

possui uma forma muito particular de lidar com o conjunto de exigências normativas e, 

principalmente, cada escola incorpora ou não essas exigências, também de maneiras 

muito diversas. 

Essa dinâmica cultural corresponde a um modelo de professor e de suas respectivas 

práticas, resultante da problemática consonância entre Educação Especial e educação 

comum, nomeadamente aquele modelo que a escola não entende como seu. A simples 

identificação do professor como “da educação especial”  parece comunicar uma noção 

de educação, pressupostamente, etnocêntrica, isto é, voltada para a deficiência. 

O distanciamento da escola em relação às questões de Educação Especial, aqui 

investigado na/pela Sala de Recursos, alimenta-se e corporifica-se nas formas como as 

redes operam a formação em serviço dos professores. Os professores de salas de 

recursos são capacitados em serviço por meio de cursos, encontros, seminários etc nos 

momentos assegurados no quadro-horário de funcionamento das salas, pelos técnicos 

das equipes e/ou pela equipe pedagógica da escola.  

Distintamente, os professores das salas comuns não recebem esse tipo de formação em 

serviço, pois eles são capacitados esporadicamente, de acordo com demandas das 

políticas estruturadas pelas redes. Assim, a distribuição social do conhecimento é 

oferecida de forma desigual: aos primeiros, acesso facilitado e orientações periódicas; 

aos segundos, restrições de ordem econômica ou política. Tal fato fortalece a base das 

interpretações sobre a identidade cultural especial do professor da Sala de Recursos. 

Esse reconhecimento leva ao equacionamento da relação professor de Sala de Recursos 

e professor de sala comum, admitindo-se, por um lado, que a capacitação pode 

constituir atitude legitimadora da reprodução das desigualdades por meio da escola, 

mas, por outro, que a identificação da diferença formativa como a “diferença objetiva”  

participa dessa reprodução e, como tal, partilha da própria dinâmica escolar.  

Para compreender essa equação, é necessário buscar a caracterização do professor de 

Sala de Recursos e do seu trabalho, expressa pelas redes. Quanto ao trabalho a ser 
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desenvolvido por esses professores, as redes apresentam semelhanças somente na 

identificação do papel mediador do professor, mas indicam formas diferenciadas dessa 

mediação.  

A rede municipal estabelece que a mediação do professor deve ser expressa na 

aplicabilidade de atividades pedagógicas específicas, incluindo o desenvolvimento “da 

psicomotricidade, da cognição, da expressão livre através das artes e do 

desenvolvimento afetivo-emocional.”  (MATO GROSSO DO SUL - SEMED, 2000b). 

O reconhecimento da mediação, como expressão da aplicabilidade de atividades 

pedagógicas, fortalece a indispensabilidade de que a articulação, entre o conhecimento 

especializado e os recursos e as técnicas instrumentalizadas, seja explicitada. Essa 

mediação supõe uma caracterização restrita e superficial do papel do professor nas salas 

de recursos, fazendo dele um simples executor de tarefas pré-estabelecidas e orientador 

de rotinas institucionais e não um intelectual capaz de avaliar criticamente os contextos 

da ação pedagógica. 

Apoio-me em Giroux (1988), para sustentar que o professor precisa atuar como 

“ intelectual transformador” , fundamentando suas atividades na perspectiva de articular e 

desenvolver possibilidades emancipatórias em espaços mais específicos. 

Na rede estadual, a idéia de professor mediador é difundida na função de planejador de 

situações que promovam aprendizagem efetiva, 

 
[...] dando o suporte necessário para imprimir qualidade à produção dos alunos, fazendo 
com que estes percebam a sala como um espaço de diálogo em torno do conhecimento 
(...) aliado a um conteúdo significativo, permite a instrumentalização dos alunos, partindo 
em direção a uma elaboração interna, individual, calcada nas experiências partilhadas 
(MATO GROSSO DO SUL - SED, 1994, p. 23). 
 

Aqui, há uma reelaboração na visão do professor mediador que coloca a sala de aula 

como espaço no qual estão projetadas as condições necessárias ao desenvolvimento de 

práticas de comunicação e de situações materiais mais satisfatórias, as quais o definem.  

Nesse contexto, a pesquisa da própria prática é revelada como estratégia para assegurar 

a competência do professor mediador, ao mesmo tempo que constitui um processo de 

regulação que ocorre por meio de categorias que constroem um dado tipo de aluno e de 

professor, por fim, de relação pedagógica. 

Essas categorias, no caso da Sala de Recursos, estão dadas a priori, ou seja, construídas 

e calcadas nas dificuldades específicas dos alunos atendidos, centralizadas, 

conseqüentemente, na minimização dos efeitos específicos das mais variadas 
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deficiências sob as possibilidades de aprendizagem. Essa diferenciação na interpretação 

da prática mediadora do professor acaba por referendar uma preocupação única, isto é, 

assegurar a qualidade dos processos de ensino e aprendizagem, por meio do 

oferecimento de ações que requisitam a participação efetiva do aluno. 

Na rede estadual, a base dessa ação participação é construída coletivamente, à medida 

que coloca a importância da interação social (termo intimamente ligado às idéias 

vygotskyanas), clarificando seu papel e seu valor para a construção de conhecimentos. 

O mesmo entendimento é encontrado na rede municipal que, como já foi dito, busca 

uma compreensão dialética do desenvolvimento. 

Essa perspectiva psicológica, no entanto, está sendo utilizada apenas em seu recorte 

cognitivista, singularizando a premissa de que o aprendizado humano pressupõe uma 

natureza social específica e um processo por meio do qual as crianças penetram na vida 

intelectual daqueles que as cercam. 

A prática pedagógica na sala de aula não seria apenas a concretização de uma 

perspectiva teórica, nem mesmo de regras de ação, pois são os comportamentos e as 

atitudes de professores e de alunos, em variadas situações da prática escolar, que forjam 

a especificidade da educação. 

Enfim, as Salas de recursos parecem produzir o embate de culturas pela imposição do 

seu modelo diante do modelo escolarizado de escola, qual seja “espaço fechado e 

totalmente ordenado para a realização de cada um de seus deveres, num tempo tão 

cuidadosamente regrado, que não pode deixar nenhum lugar a um movimento 

imprevisto, cada um submete sua atividade aos ‘princípios’  ou ‘ regras’  que a regem”  

(Guy Vincent, 1994, p. 4). 

Assim, espaço, tempo e professores constituem são imprescindíveis para apreender o 

ritmo das mudanças em que se forjam a relação escola—educação especial.  
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