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Resumo
Este trabalho buscou investigar as orientações geradas pela política pública brasileira para a prática
curricular da Sala de Recursos Multifuncionais (SRM), entre os anos de 2008 a 2015. Para tanto a
pesquisa realizou um movimento que retoma documentos de nível internacional, da década de 1990, até o
seu desdobramento na composição da política brasileira através de programas de abrangência nacional,
como o Programa de Implantação de SRM, o Programa Escola Acessível e o Programa de Formação
Continuada de Professores em Educação Especial, instituídos pós-publicação da Política de Educação
Especial na Perspectiva da Inclusão de 2008. Os mesmos estão incorporados ao Plano de
Desenvolvimento da Educação, através da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização,
Diversidade e Inclusão (SECADI/MEC). Entendemos que para implementação da Educação Especial na
Perspectiva da Inclusão três áreas de atuação são priorizadas pela política pública brasileira e impactam
diretamente na produção das práticas curriculares da SRM: Organização do Trabalho Pedagógico, a partir
do Programa de Implantação da SRM; Formação de Professores por meio do Programa de Formação
Continuada de Professores em Educação Especial; e Investimento em Infraestrutura com o Programa
Escola Acessível. Estes programas, que se complementam, ofertam acesso a materiais adequados, espaço
físico e estrutural acessível e profissionais especializados, de forma definir que elementos estão presentes
ou ausentes na estrutura curricular ofertada na SRM ao público alvo do Atendimento Educacional
Especializado. E esta estrutura organizacional faz com que o mesmo desenho colaborativo e altamente
tecnológico para as atividades do AEE produza profissionais generalistas, no anseio de atender a todos e
tão diferentes demandas, em lugar de especialistas como exigido pelos documentos orientadores legais.
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No Brasil, a política pública para a educação especial desenvolveu-se, em grande
parte, ao longo da década de 1990, a partir do desdobramento de orientações
internacionais organizadas em convenções e conferências mundiais, entre elas, a
Conferência Mundial sobre Educação para Todos de 1990, a Conferência de Educação
Especial de Salamanca de 1994, o Congresso Internacional "Sociedade Inclusiva",
realizado em Montreal em 2001 e a Convenção Interamericana para Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação contra Pessoas com Deficiência realizada em 2001,
estes eventos deram origem a documentos dos quais o Brasil é signatário. Foram
posteriormente incorporados e/ou ratificadas pela legislação e dessa forma chegam a
fundamentar a criação de programas de implantação nacional.
A educação especial ganha destaque como modalidade transversal da educação
em 1996, com a lei de diretrizes e bases da educação nacional (LDB-9394/96). Contudo,
é a partir da política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva
de 2008, que as políticas para a educação especial (EE) melhor direcionam a busca por
uma educação inclusiva que “objetiva não produzir uma categorização ‘alunos com e
sem deficiência, com e sem distúrbios, com e sem necessidades especiais” (BEYER
2006, p.75). Com esse redirecionamento da política educacional brasileira, há a
composição de um grupo de documentos que impactam no funcionamento da educação
de forma geral e na Educação Especial, apresentando orientações e determinações para
a prática curricular de professores e professoras do Atendimento Educacional
Especializado (AEE), realizado em instituições especializadas ou nas Salas de Recursos
Multifuncionais (SRM).
Assim nos propomos a analisar a política para a educação especial que se
desenvolveu entre os anos de 2008 e 2016 de forma a identificar determinações e
orientações que impactam diretamente e indiretamente na prática curricular de
professores da SRM. Destacamos os objetivos de: Mapear a política de educação
especial na perspectiva da inclusão no período de 2008 a 2016 e identificar as
orientações e determinações que incidem diretamente na prática curricular de
professores da SRM.

Prática curricular na SRM – perspectivas a partir dos documentos oficiais
Com o objetivo de orientar as nações em direção ao desenvolvimento mundial e
a igualdade de direitos fundamentais de grupos historicamente excluídos, entre eles
mulheres, minorias religiosas, grupos étnicos, bem como as pessoas com deficiência, a
comunidade internacional iniciou movimentos que culminaram em pactos de orientação
geral para as nações envolvidas, Conferência Mundial sobre Educação para Todos de
1990, a Conferência de Educação Especial de Salamanca realizada em 1994, o
Congresso Internacional "Sociedade Inclusiva", realizado em Montreal no ano de 2001
e a Convenção Interamericana para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
contra Pessoas com Deficiência. Assim se iniciou a estruturação da Política Pública
brasileira. Que desenvolveu pontos fortes de sua legislação no decorrer da década de
1990, entre eles o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDBEN).
Já a discussão, após a década de 1990, sobre a Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Inclusão tem andamento em 2007, a partir da iniciativa da
Secretaria de Educação Especial – SEESP³/MEC de propor-se a discutir com

professores e pesquisadores do campo da educação especial em um Grupo de Trabalho
que parte da Portaria Ministerial nº 555/2007.
A Política Nacional na Perspectiva da Inclusão a partir do ano de 2008 tem seu
caminho para a prática a partir do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) de
2007, que se estabelece a partir de um Conjunto de Programas Nacionais. Com o
objetivo de estruturar a educação de forma a superar a visão fragmentada da educação,
entre níveis, etapas e modalidades, ainda que com um texto pouco claro a respeito da
real abrangência entre os Programas Nacionais, uma vez que a maior parte deles foram
criados e incorporados ao PDE após 2007, entre eles os programas de Formação
Continuada de Professores na Educação Especial, Escola Acessível, Implantação de
Salas de Recursos Multifuncionais, todos dirigidos pela Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão/SECADI.
Cada programa é composto por um conjunto de elementos legais, entre decretos,
resoluções, manuais, entre outros, dos quais destacamos aqui apenas os de maior
impacto na prática curricular da SRM.
O Programa de Implantação de SRM, que tem o objetivo de oferecer o AEE ao
seu público alvo no sistema de ensino regular, de modo a superar a criação de escolas e
classes especiais, entres os componentes legais que apresentam maiores impactos na
prática da SRM estão o Documento Orientador e o Manual do programa, por detalharem
mais claramente as particularidades envolvidas na implantação da SRM e o
desenvolvimento de suas atividades para com o educando. Define a partir da Resolução
CNE/CEB nº 4/2009, art. 10°, as características de estrutura das salas, como “espaço
físico, mobiliários, materiais didáticos, recursos pedagógicos e de acessibilidade e
equipamentos específicos”, e ratifica a necessidade do trabalho conjunto com outros
profissionais da educação como tradutor interprete, guia-interprete e outros. Continua
com orientações para a disposição de tempo (em turno e contra turno), espaço e
materiais para o atendimento realizado pelos professores da SRM, de forma a atender as
particularidades de cada aluno de acordo com sua deficiência. No art. 12° da resolução
chama atenção para a necessidade de formação especializada em educação especial.
Caracteriza as atribuições dos professores do AEE como complementar ou suplementar,
no atendimento individual do aluno. Para elaboração e execução de atividades, entre
elas a avaliação, com atenção ao desenvolvimento de materiais e métodos que sejam
acessíveis. Estabelece para o currículo a presença de conhecimentos tidos como
“próprios do AEE” como: Libras, Braille, informática acessível, e Língua Portuguesa
para alunos surdos, além de incluir a colaboração no desenvolvimento de mobilidade e
orientação, entre outros. O Documento Orientador parte da institucionalização do AEE
via Projeto Político Pedagógico, as disposições sobre a formação necessária ao
professor que atua na SRM, suas atribuições e até a natureza das atividades a serem
desenvolvidas para com o seu público (BRASIL 2008, p. 7-9). Chama atenção, assim
como o manual, para a institucionalização do AEE, para a formação continuada de
professores e a implantação da SRM. A necessidade de se estabelecer um trabalho de
orientação do AEE para os professores das salas regulares e os familiares a respeito das
atividades desenvolvidas com aluno. E o acompanhamento conjunto com a saúde, a
preparação para a profissionalização e etc.
O Programa Escola Acessível, que funciona como “apoio complementar” para o
Programa de Implantação de SRM (BRASIL 2008, p. 20), com orientações sobre
melhorias do espaço físico e estrutural das escolas de forma que possibilitem a

instalação da SRM e seu funcionamento adequado, tem o objetivo de promover a
acessibilidade de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades/superdotação a partir de adequações arquitetônicas que promovam a
autonomia e a independência de alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, seja
acessibilidade arquitetônica e urbanística, no transporte, para o uso de equipamentos e
mobília ou para comunicação e informação, como estabelecido em seu documento
orientador. Elementos que influenciam diretamente em que parte do público alvo do
AEE terá condições técnicas para acessar a SRM e um currículo que atenda a suas
necessidades. A implementação do programa deve orientar-se pelas determinações da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT/NBR 9050/2004). E embora
estabeleça seu foco na acessibilidade dos prédios das escolas, o Programa Escola
Acessível também possibilita que a escola adquira bens de tecnologia assistiva,
produtos industrializados que envolvem tecnologia, além dos contidos na SRM.
O Programa de Formação Continuada de Professores em Educação Especial
estabelece parcerias com instituições de educação superior para oportunizar a formação
inicial e continuada de professores para atuação nas SRM e salas regulares. Prevê o
pagamento de bolsas de estudos, em parceria entre a SECADI e o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC), para professores que atuam na área da
inclusão, nesse caso na educação especial, que são realizadas na modalidade à distância
pela Universidade Aberta do Brasil – UAB, e presencial e semipresencial quando
realizadas pela Rede Nacional de Formação Continuada de Professores na Educação
Básica – RENAFOR. Os objetivos contidos nos elementos de sustentação legal do
programa estabelecem relação com o Programa de Implantação da Sala de Recursos
Multifuncionais, embora não mencione uma relação ou mesmo a própria SRM, que é
citada no objetivo geral do programa descrito na página eletrônica do MEC, uma vez
que a formação inicial e continuada de professores da educação básica são políticas
mantenedoras da prática exigida ao profissional da SRM, em especial no caso da
formação continuada.
O conjunto desses programas produz uma “forma” para a prática curricular na
sala de recursos multifuncionais que, com o objetivo da complementação e/ou
suplementação, caracteriza-se, ou deveria se caracterizar, por um trabalho colaborativo,
com domínio das tecnologias de informação e comunicação e generalista, na medida em
que devem estar aptos a atender ao público da educação especial indiscriminadamente.

Conclusão
Com o objetivo de analisar e assim identificar orientações legais que incidem na
prática curricular de professores da Sala de Recurso Multifuncional, este trabalho
desenvolveu o mapeamento da política nacional para a Educação Especial no período de
2008 a 2016. A Política Pública Brasileira se desenvolve a partir dos compromissos
internacionais ocorridos entre a década de 1990 e 2000, que é utilizada como base para
a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Inclusão de 2008, e que tem
influência na estruturação do conjunto de Programas Nacionais da Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da
Educação.
Diante dessa estrutura, entendemos que para implementação da Educação
Especial na Perspectiva da Inclusão três áreas de atuação impactam diretamente na
produção das práticas curriculares da SRM: Organização do Trabalho Pedagógico, a

partir do Programa de Implantação da SRM, Formação de Professores por meio do
Programa de Formação Continuada de Professores em Educação Especial e
Investimento em Infraestrutura com o Programa Escola Acessível. Estes programas
complementam-se entre si e constituem elementos importantes para identificar de que
forma a prática curricular de professores da SRM se orienta. Uma vez que o primeiro
determina o tipo de material a ser trabalhado em cada SRM, de acordo o público alvo
matriculado na escola, e as atribuições do professor de AEE, bem como a necessidade
da presença de outros profissionais, como interprete/tradutor de Libras. O segundo
modifica e acrescenta as possibilidades de trabalho pedagógico e curricular a partir da
formação continuada e o terceiro dá condições de acesso ao público alvo do AEE, que
pela presença ou ausência determinam as demandas de material e formação dos campos
anteriormente citados.
Além de complementares estes programas levam à prática curricular do AEE um
desenho colaborativo, com aplicação de tecnologias variadas e que acabam por exigir
que o profissional especializado esteja em constante aperfeiçoamento e atue como
generalista, diante da necessidade de atender as diferentes deficiências e suas demandas.
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