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O presente texto tem como objetivo a análise dos atuais movimentos 

institucionais que caracterizam a política de inclusão escolar da Rede Municipal de 

Ensino de Porto Alegre (RME). Nossos pontos de referência são: a premissa que indica 

a rede em questão como uma rede pública que implementou políticas de ampliação do 

acesso e permanência de alunos de classes populares, instituindo dispositivos que, ao 

longo dos últimos 20 anos, têm favorecido a escolarização dos alunos com necessidades 

educativas especiais no ensino comum; a existência de indícios de uma perspectiva 

teórica na educação municipal de Porto Alegre que, sintônica com a pedagogia 

dialógica e com a abordagem histórico-cultural, tem sido associada à busca de 

alterações na escola, com a valorização de dispositivos que visam à flexibilização 

curricular e a implementação de apoios; a necessidade de uma “leitura atualizada” da 

política dessa rede, no sentido de favorecer o conhecimento das atuais diretrizes e a 

análise dos possíveis efeitos no cotidiano e na prática pedagógica. 

Os passos que pretendemos seguir para apresentar a presente análise são: uma 

necessária revisão dos princípios e das ações que caracterizam a RME de Porto Alegre, 

desde 1989 até o presente momento; a apresentação dos passos metodológicos que 

orientaram a presente análise e a discussão que procura estabelecer os nexos entre o 

atual momento da rede em questão, a política nacional e aquela estadual do Rio Grande 

do Sul relativas à inclusão escolar.   

 

Passos metodológicos 

 

O trabalho de investigação que dá suporte à presente análise foi desenvolvido 

por meio de ações típicas de uma pesquisa qualitativa, no que se refere à busca de 

contextualização, à variabilidade de estratégias metodológicas, à compreensão do objeto 

da investigação como um “processo”.  

A rede investigada tem sido estudada por muitos pesquisadores, inclusive como 

uma decorrência da qualificação de seus professores em estudos pós-graduados. Nesse 
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sentido, buscamos resgatar os trabalhos acadêmicos (dissertações e teses) que têm se 

ocupado dos processos inclusivos na RME de Porto Alegre. 

Além desse movimento, buscamos os documentos que têm garantido, no plano 

normativo, a escolarização de alunos com deficiência ou com necessidades educativas 

especiais no sistema municipal de ensino, colocando-os em análise paralela com as 

referências legais estaduais e nacionais. 

Por último, trabalhamos com entrevistas dirigidas a gestores e educadores da 

rede. A escolha do gestor entrevistado foi decorrente de sua responsabilidade com a área 

da educação especial. Quanto aos professores, escolhemos interlocutores que, além da 

condição de docentes, tivessem se ocupado da rede como pesquisadores (mestrandos ou 

doutorandos). Houve diferenças quanto à realização das entrevistas. Com o gestor, na 

entrevista de tipo semi-estruturada, utilizamos um roteiro que contemplava aspectos 

como: índices, ações de formação, assessorias, ações da educação especial e 

organização curricular.  Com os docentes, trabalhamos com entrevistas abertas, 

realizadas em grupo, pautadas em três pontos: o trabalho na rede; a pesquisa 

desenvolvida nos respectivos trabalhos acadêmicos relativos aos cursos desenvolvidos 

por cada um dos docentes, a percepção do momento (ano de 2006) da inclusão escolar 

no município.  

Entrevistamos um gestor e nove professores. As entrevistas foram gravadas e 

transcritas. A análise decorrente da transcrição é viabilizada pelas sucessivas leituras do 

material e pela busca, no âmbito do grupo de pesquisa envolvido, dos “pontos nodais” a 

serem aprofundados na descrição da política. Os princípios dessa análise são 

apresentados por Rangel (1998), ao discutir a análise de conteúdo em perspectiva 

qualitativa.  

 

Histórias em rede 

 

A história que marcou os últimos 20 anos dessa rede tem sido alvo de muitos 

estudos (AZEVEDO, 2000, MEDEIROS, 2003, MOLL, 2004, BAPTISTA e 

DORNELES, 2004, ANDRADE, 2005, MARTAU, 2006). Vários desses estudos têm 

mostrado que, apesar de variações na organização do currículo, têm sido presentes 

mudanças no sentido de ampliar a escolarização de sujeitos que estavam 

tendencialmente afastados da escola em função de um perfil destoante do aluno 

idealizado. As escolas municipais de Porto Alegre são situadas, na sua grande maioria, 
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em regiões periféricas da cidade, o que intensifica essa relação entre os alunos das 

classes populares e a busca de respostas educacionais que contemplem tais 

singularidades. Fischer (2004) analisou essas alterações, com destaque para os efeitos 

no plano da formação dos educadores e para a busca de uma lógica de investimento 

contínuo em um personagem – o docente - que forma a si mesmo em uma pluralidade 

de espaços. Em uma rede com as características descritas, a auto-formação passa a ser 

uma meta para todos os envolvidos, no sentido de favorecer que possam ser revistos os 

laços de dependência que atrelariam o aprendizado do aluno à ação do professor.   

Depois de um primeiro momento pautado no lema que enfatizava a 

aprendizagem como acessível a todas as crianças, a educação municipal, na década de 

1990, teve um momento de radicalização de busca de uma estrutura organizativa que, 

para além do ideário, fosse traduzida em novas práticas. Esse movimento foi 

amplamente discutido por Azevedo (2000) e teve como direção a implementação dos 

“ciclos de formação” por meio de um projeto político-pedagógico intitulado “Escola 

Cidadã”1. Tal movimento teve efeitos no plano da organização curricular que serão 

ainda abordados no presente texto.  

A prefeitura Municipal de Porto Alegre disponibiliza dados atualizados, 

relativos ao período de 1996 a 2006, os quais refletem o número de matrículas por 

modalidades e níveis de ensino, além daqueles referentes à composição da RME e do 

quadro de profissionais da educação. Na discussão que apresentamos a seguir, 

procuramos estabelecer um recorte temporal – 2004 a 2006 - para a análise da oferta de 

atendimento educacional, recorte motivado pela existência de vários trabalhos anteriores 

que consideraram períodos mais amplos, com aquele de Santos (2002). De outra parte, 

em 2004, com a eleição dos responsáveis pela atual gestão2, houve o início de uma 

perspectiva política que se diferenciava daquela representada pelo Partido dos 

Trabalhadores, núcleo central da aliança que governou a cidade de 1989 até 2004. A 

educação foi, ao longo da campanha, um tema recorrente. Nesse sentido, havia 

questionamentos reiterados sobre as escolhas que orientavam a política de educação no 

município e sobre a eficácia da proposta de ciclos, implementada em 1996, para garantir 

o aprendizado do alunado.  

                                                 
1 Para maior clareza sobre a evolução desse conceito associado a propostas pedagógicas no contexto 
brasileiro do final do século XX, sugerimos a análise de Gadotti (2000). 
2 O atual prefeito de Porto Alegre é José Fogaça. 
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 Considerando as informações destacadas pela Secretaria de Educação de Porto 

Alegre - SMED, procuramos pautar nossa análise no período compreendido entre 2004 

e 2006, utilizando para isso, além dos dados fornecidos pela SMED, aqueles do INEP3 

relativos aos quadros de matrícula por município. 

 

Tabela 1. Caracterização da RME de Porto Alegre relativa ao ano de 2006. 

Níveis e modalidades 

de ensino 

Número de Escolas  Número de 

professores 

Número de Alunos  

 

Educação Infantil 

7 Jardins de Praça 

33 escolas 

134 creches conveniadas 

 5.536 

 

8.961 

Ensino Fundamental 51 escolas  41.375 

Ensino Médio 1 escola  2.230 

Educação Especial 4 escolas 

18 SIR (Salas de Integração e 

Recursos instaladas em escolas-

pólo) 

 450 

 

Ensino de Jovens e 

Adultos 

36 escolas 

30 convênios MOVA/Brasil 

Alfabetizado 

 9.568 

562 

Total 92 escolas4 3.896 68.682 

Fonte: Site da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre (SMED/PMPA, em 16/03/2007) 

 

Com relação ao número de escolas não se observam variações entre os anos de 

2004 e 2006. A RME de Porto Alegre conta com 40 estabelecimentos de educação 

infantil, 51 de ensino fundamental (dos quais quatro são escolas de educação especial), 

e um de ensino médio, totalizando 92 escolas. Além destas, havia 134 creches 

conveniadas em 2006 e 30 entidades5 conveniadas para a oferta de alfabetização de 

jovens e adultos (MOVA e Brasil Alfabetizado). 

                                                 
3 www.inep.gov.br 
4 Este total refere-se apenas aos estabelecimentos de ensino mantidos pela PMPA, excluindo-se aqueles 
conveniados. 
5 Este é o número mais baixo desde o início do MOVA no município, em 1997. Esta redução pode estar 
associada à diminuição das taxas de analfabetismo no município, sendo que teve a oferta desses serviços 
teve seu ápice nos anos de 2001 e 2002, quando havia 207 entidades conveniadas.  
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Quanto ao número de professores, observa-se uma variação de 4.003 em 2004 

para 3.923 no ano de 20066. Na distribuição destes profissionais por nível de ensino há 

discretas variações quanto à oscilação numérica desses profissionais. Também há 

discreta variação nas taxas de aprovação e evasão. No ano de 2004 o índice de 

aprovação foi de 86,32% e passou para 88,28% no ano seguinte; já a taxa de evasão 

passou de 3,4% em 2004 para 2,7% no ano seguinte. 

Ao considerarmos as matrículas nas escolas especiais, observamos um aumento 

numérico, segundo os dados do INEP. Em 2004, o número de alunos com matrícula no 

ensino fundamental exclusivamente especializado era de 437, passando a 590 em 2006. 

O aumento dessas matrículas precisa ser analisado no conjunto das ações da rede, mas 

indica, de maneira inicial, um fortalecimento e uma valorização desses espaços na rede. 

Tal ênfase pode ser percebida quando consideramos a abertura recente, ainda em modo 

provisório, de uma nova escola especial (específica para surdos) e quando temos acesso 

ao texto provisório do Plano Municipal de Educação, em fase de tramitação, no sentido 

de reafirmar o espaço da escola especial como espaço inclusivo. 

 

A organização pedagógica da RME de Porto Alegre 

 

Os ciclos de formação, como proposta de organização curricular, têm se mantido 

ao longo do período 1996 até 2007, apesar das críticas que caracterizaram a mudança na 

administração local após 2004. Com a intenção de oferecer subsídios para a presente 

análise, apresentaremos brevemente as linhas mestras dessa proposta. 

Na proposta político-pedagógica do sistema municipal de educação, desde 1996, 

a estrutura curricular do ensino fundamental se define com a duração de nove anos e 

congrega escolarização de alunos de seis a 14 anos de idade, pautando-se pela 

pluridocência. Este período está organizado em três Ciclos, de três anos cada. O I Ciclo 

corresponde à infância e atende crianças de seis a oito anos; o enfoque para o ensino, 

nesta etapa, é a socialização e a introdução aos saberes, sendo que um professor-

referência se ocupa das aulas relativas às grandes áreas (Língua Portuguesa, Ciências, 

Sócio-históricas e Matemática), e professores especialistas se ocupam das aulas de Artes 

                                                 
6 Para efeitos de uma leitura que considere um período ampliado, é interessante notar que entre os anos de 
1996 e 2006 houve um acréscimo total de pouco mais de 25% no número de docentes da RME. 
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e Educação Física, havendo, ainda, mais um professor volante7 para cada três turmas, 

conforme a necessidade dos alunos. O II Ciclo corresponde à pré-adolescência e 

contempla crianças de nove a 11 anos; o ensino amplia-se e passa a envolver noções de 

economia, de informática e diferentes formas de expressão (Língua e Cultura 

Estrangeiras), sendo operacionalizado por dois professores-referência (chamados 

“generalistas”) por turma, um professor volante a cada quatro turmas conforme a 

necessidade dos alunos, um de Artes, um de Língua Estrangeira e um de Educação 

Física. E, finalmente, o III Ciclo corresponde ao momento inicial da adolescência e 

dirige-se a alunos de 11 a 14 anos; o ensino aprofunda-se em todas as áreas e as novas 

tecnologias tornam-se conteúdo sistemático; neste Ciclo estão envolvidos um professor 

de cada uma das grandes áreas, um professor-volante para cada cinco turmas conforme 

a necessidade dos alunos, um de Língua Estrangeira, um de Artes, um de Filosofia e um 

Educação Física. Esse desenho curricular, segundo suas diretrizes iniciais, seria 

composto ainda de espaços coletivos de gestão do processo (planejamento e avaliação) e 

do trabalho pautado no complexo temático8 como núcleo da relação entre aprendizado e 

sujeitos envolvidos. 

Além das turmas de ano-ciclo há as Turmas de Progressão, as quais visam 

acolher os alunos que não possuem escolaridade e/ou conhecimento compatível com o 

ano-ciclo correspondente à idade e chegam às escolas por transferências, para retomar a 

escolarização ou mesmo iniciá-la tardiamente. Seu funcionamento é diferenciado de 

uma turma do ano-ciclo, pois o número máximo de alunos é de 20 e, em qualquer 

tempo, o aluno pode alcançar os objetivos de atualização da aprendizagem e passar a 

freqüentar uma turma de ano-ciclo. Ainda foi previsto que essas turmas teriam uma 

existência provisória e deveriam desaparecer à medida em que houvesse a transferência 

dos alunos para turmas de ano-ciclo. Ao longo da história recente da rede municipal, 

esse espaço pedagógico não desapareceu, mas transformou-se. Mudou de designação, 

foi alvo de muitos embates e críticas pela possível tendência à concentração de alunos 

em situação de desvantagem e pelos riscos das semelhanças com as antigas classes 

especiais.  

                                                 
7 Docente com responsabilidade dirigida a mais de uma turma, atuando em modo complementar ao 
professor regente de turma e, tendencialmente, em ação compartilhada. 
8 Trata-se de um dispositivo para o estabelecimento de conexões entre o cotidiano e o planejamento 
didático. O coletivo dos professores deveria, por meio de uma pesquisa “sócio-antropológica” junto à 
população do bairro, colher elementos para a construção de uma teia conceitual que dava destaque às 
falas dos envolvidos. Essa teia seria a base para o planejamento. Atualmente, há uma tendência ao 
trabalho por projetos. 
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Há quatro escolas especiais, mantidas pela Rede Municipal de Ensino de Porto 

Alegre, que também seguem a organização curricular por Ciclos. Estas escolas estão 

organizadas em três ciclos, com diferença nas idades compreendidas por cada um: I 

Ciclo – de 6 anos a 9 anos e 11 meses; II Ciclo – de 10 anos a 14 anos e 11 meses; III 

Ciclo – de 15 anos a 21 anos.   Assim como nas escolas de ensino comum, a proposta 

pedagógica é organizada considerando-se a realidade sócio-cultural dos alunos, na 

forma de complexo temático ou projetos, envolvendo, ainda, as áreas de Educação 

Física e Arte Educação, além de alguns complementos curriculares. 

Estas escolas atendem alunos com deficiência mental, associada ou não a outras 

deficiências, sendo que, em uma delas, são atendidos prioritariamente os alunos com 

Transtornos Globais do Desenvolvimento (psicose e autismo). Nestas escolas é 

oferecido o serviço de Educação Precoce e Psicopedagogia Inicial, para crianças entre 0 

e 6 anos, estejam regularmente matriculadas na rede ou não.   

Segundo o relato do gestor (responsável pelo Território de Educação Especial - 

TEE9), houve uma mudança do perfil do aluno que as escolas especiais recebem 

atualmente; isto, na leitura dos profissionais deste setor, reafirma a importância da 

perspectiva pedagógica da sua organização curricular:  

 

a escola especial acaba recebendo alunos hoje com um 

comprometimento muito maior, uma deficiência múltipla, situações 

assim, que algumas pessoas até indicam [que] seria clínica ou [outro] 

atendimento. E a gente entende que não, que mesmo esse aluno que 

tem maior dificuldade, ele tem direito à educação, ao espaço 

adaptado, enfim, ao professor especializado, da troca. O currículo da 

nossa escola especial é o mesmo da escola regular. 

 

Além dos espaços já referidos, há os Laboratórios de Aprendizagem, dirigidos 

aos alunos com dificuldades específicas em certos campos disciplinares e a Sala de 

Integração e Recursos (SIR) que é o espaço de atendimento especializado complementar 

à escolarização em turmas de ano-ciclo. Ambos os espaços foram descritos em 

diferentes relatos sobre a rede (TEZZARI, 2002; OLIVEIRA, 2002). Interessa-nos 

                                                 
9 Território de Educação Especial é a designação que o espaço de gestão dirigido à Educação Especial 
assume na Rede. O mesmo espaço foi já designado “Nível de Educação Especial” em gestões 
precedentes. 
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destacar a SIR10 por se tratar do espaço específico que congrega a ação do professor 

especializado, atuando em duplas, em ação que pode estar dirigida ao aluno 

especificamente (em turno alternado) e ao docente que se ocupa de sua escolarização 

em classe de ensino comum.   

 A organização geral da RME de Porto Alegre tem sido discutida em diferentes 

espaços coletivos, como uma tendência associada às dinâmicas de gestão da cidade por 

meio do Orçamento Participativo e da instituição de conselhos. Tais espaços tendem a 

variar do plano mais abrangente, com ocorre com o Conselho Municipal de Educação, 

ou mais específico, como ocorre com os conselhos escolares. Podemos antecipar uma 

direção analítica que indica a manutenção de diretrizes, mesmo após a mudança de 

gestão em 2004, no que se refere à perspectiva de organização curricular e, da mesma 

forma, quanto à valorização de uma perspectiva inclusiva para a rede. O cotidiano, no 

entanto, deverá ser nosso ponto de partida para as interrogações sobre as flutuações 

entre as diretrizes e as ações que constituem a vida da rede. 

No plano dos princípios e garantias legais relativas à escolarização de alunos 

com necessidades especiais, observa-se a evocação desse direito nos documentos que 

constituem um marco legal para o município de Porto Alegre.  

Ao analisar a legislação municipal, destacamos alguns documentos que auxiliam 

a busca de compreensão acerca da política de inclusão escolar no município, no que se 

refere aos pontos de convergência entre as políticas públicas educacionais do município 

e aquelas relativas ao âmbito estadual ou nacional. 

Os princípios para a oferta do ensino municipal, definidos na Lei Orgânica do 

Município de Porto Alegre aprovada em 1990, estão de acordo com a Constituição 

Federal de 1988 e com a Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/1996. Especificamente no 

Título IV, Seção VI que trata “Da Educação”, a Lei Orgânica aponta a educação como 

direito de todos e dever do Estado, destacando a inclusão social e no mundo do trabalho. 

Enfatiza, ainda, o respeito à diferença e à experiência extra-escolar dos alunos. No 

Art.179, o parágrafo 3º afirma a responsabilidade do município com a educação 

especial, ao definir que: “o município participará em conjunto com o Estado e a União, 

de programas de alfabetização e universalização do ensino fundamental, e no 

atendimento aos portadores de deficiência física, sensorial e mental e aos 

                                                 
10 Para maiores detalhes sobre esse espaço pedagógico e sobre as singularidades da proposta na rede em 
questão, sugerimos o trabalho de Tezzari (2002) no qual a autora analisou as relações entre a proposta e 
sua operacionalização, por meio de entrevistas com docentes do ensino especializado que atuam nesses 
espaços e docentes do ensino comum que encaminham alunos para a SIR. 
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superdotados”. O que é corroborado pelo Art. 187 que define o atendimento em creches 

e pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos portadoras, ou não, de deficiências. 

No Art.180, o item VI define a prestação de atendimento educacional aos 

portadores de deficiência, superdotados e talentosos. Quanto ao financiamento11, o 

Art.183, no parágrafo 1º, especifica que “o montante mínimo de 12% de todos os 

recursos destinados à educação será aplicado na educação especial dirigida aos alunos 

portadores de deficiência física, sensorial, mental ou múltipla, aos superdotados e aos 

talentosos”.  

A busca dirigida ao Plano Municipal de Educação mostrou que há um processo 

de tramitação. Esse plano foi elaborado e finalizado no ano de 2005 e encontra-se em 

tramitação na Câmara Municipal de Porto Alegre, para os devidos procedimentos de 

aprovação e homologação. 

 

Ações relativas à educação especial  

 

A reorganização mais recente na Secretaria Municipal de Educação (SMED), 

conforme já afirmado em precedência, passou a considerar o setor dedicado à educação 

especial como Território de Educação Especial. Este “Território” é o espaço responsável 

pela gestão dos processos relativos à educação especial e à inclusão escolar. Neste, há 

uma equipe de assessores formada por 11 profissionais (psicólogos e professores) 

responsáveis pelo acompanhamento aos diferentes níveis de ensino.  

É importante destacar que, de acordo com a descrição dos entrevistados, o 

enfoque do trabalho da assessoria é a inclusão, trabalhada desde um ponto de vista 

institucional, afastando-se do olhar clínico. Segundo a descrição de uma das 

entrevistadas  

a equipe de psicologia historicamente, na Secretaria, esteve sempre 

vinculada à educação especial (...) a gente atende a todos os níveis, 

desde a educação infantil até a educação de jovens e adultos e a 

nossa proposição de trabalho está voltada à questão da análise 

institucional, de poder ajudar os coletivos das escolas a identificar e a 

refletir sobre os processos instituídos nas relações educativas, 

tentando buscar alternativas e processos que possam sair dessa 

                                                 
11 Segundo o mesmo Artigo, a transferência mínima para a educação, de recursos resultantes de impostos 
da União e do Estado, deverá ser de 30%. 
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naturalidade existente, que possam propor diferenças. (Professora que 

integra equipe de assessoria) 

 

Além desses profissionais, houve, na atual gestão, a criação de uma outra forma 

de assessoria, chamada “Assessoria de Inclusão”, executada por um professor de cada 

escola especial que dispõe de 10 horas em seu plano de atividades para fazer um 

acompanhamento aos alunos que não estão sendo atendidos nas SIR’s, além de 

formação e assessoria aos professores destes alunos. Trata-se de uma proposta que 

valoriza, na condição de assessor, o vínculo com a prática docente e o conhecimento 

especializado em educação especial.  

O espaço das “assessorias” assume uma dimensão de ponto de articulação entre 

as diretrizes da gestão e o cotidiano. Em uma rede na qual estão presentes dinâmicas 

associadas à implantação de um novo desenho curricular como os ciclos de formação, 

com todas as alterações decorrentes dessa implementação, é previsível que as 

assessorias assumam um papel privilegiado. Para compreender como esse espaço tem 

evoluído ao longo da história recente da educação municipal de Porto Alegre, ouvimos 

diferentes sujeitos – educadores e gestores – na tentativa de buscar respostas dirigidas 

aos objetivos dessas práticas, às relações entre os profissionais envolvidos, aos critérios 

de operacionalização (modalidades de assessoria, número de assessores, áreas de 

responsabilidade, freqüência dos encontros, etc). 

Com relação ao “lugar” das assessorias na dinâmica da rede, pudemos perceber 

que, ao longo dos últimos anos, tem ocorrido uma redução numérica de profissionais. 

Embora não se disponha de dados objetivos, os entrevistados concordam com a 

existência dessa redução e há uma tendência de sinalização de ausência de espaço de 

assessoria por parte de alguns professores. 

 

E a gente sente um pouco de falta de assessoria direta; porque antes, 

com os NAI’s, a mesma pessoa atendia mais continuamente, e agora 

eu acho que a gente precisa buscar isso. Então, eu acho que fica um 

pouco distante esse tipo de assessoramento no ensino fundamental, e 

isso é importante, sem isso fica difícil. (Professora do ensino 

fundamental) 
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A manifestação dessa professora coloca em evidência alterações quanto à 

presença de assessores e, ao fazê-lo, são evocadas comparações sobre um enxugamento 

de profissionais com relação a momentos em que as assessorias eram concentradas em 

espaços regionais (NAIS – núcleos de ação institucional) sediados nas diferentes regiões 

administrativas da cidade.  

Um dos eixos centrais da ação de assessoria é aquele relativo à formação, 

concebida como espaço de qualificação docente diante das novas demandas. A 

assessoria, além de se constituir com o espaço cotidiano no qual pode haver a revisão de 

práticas e o desenho de novas rotas, é ainda um espaço de levantamento de demandas 

para as diretrizes da formação continuada percebida como necessária pelos professores. 

As ênfases temáticas para a qualificação de professores durante o ano de 2006 

foram as seguintes: Educação Inclusiva: Direito à Diversidade; Educar na Diversidade; 

Um Pensar da Pedagogia para as Diferenças; Educação Especial na EJA; Como estamos 

aprendendo; Surdocegueira e Múltipla Deficiência: Uma Intervenção Pedagógica 

Necessária; Grupo de Estudos entre professores; Curso de LIBRAS; Tecnologia 

Assistiva; Inclusão e Educação Infantil. 

Sobre a relação entre as diretrizes político-pedagógicas e os serviços, a gestora 

entrevistada afirma: 

considero que a gente só aprofundou o que já tinha. Não houve 

nenhuma mudança significativa em termos de mudar a política, a 

questão da inclusão. O que a gente fez foi uma ampliação dos 

serviços (...) da SIR, as vagas nas escolas, ampliamos, agora temos de 

serviço a classe hospitalar. 

 

Nesse sentido, há a informação acerca da abertura de uma nova SIR e de uma 

escola especial para surdos12. Descreve ainda a contratação de oito novos professores na 

área da educação especial; criação do núcleo de produção de Braille; aumento de vagas 

no programa de trabalho educativo13. 

                                                 
12 Houve a abertura de uma escola com duas turmas iniciais, que entraram em funcionamento a partir de 
2007, provisoriamente no prédio da SMED, no centro de Porto Alegre. Segundo os entrevistados, a 
abertura dessa escola tratava-se de demanda anterior.  A atual gestão procurou operacionalizar a abertura 
no espaço da Associação de Surdos do Rio Grande do Sul, porém houve resistência da associação que 
impediu a implementação da escola naquele espaço. Segundo as informações recebidas, o espaço físico 
para essa escola encontra-se em construção. 
13 Trata-se de um projeto de “estágio específico”. Existiam 16 vagas para alunos de escolas especiais e 
alunos do CMET estagiarem nas Secretarias e fundações do município, as quais foram aumentadas para 
41 vagas e oferecidas para alunos da SIR. 
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Merece ainda destaque a existência, há mais de cinco anos, de um “Programa de 

Estagiários de Integração”, por meio do qual são oferecidas aproximadamente 70 vagas 

de estágio para alunos do Curso de Pedagogia/Educação Especial, os quais devem atuar 

como apoio nas classes que contam com alunos com necessidades especiais incluídos. 

De acordo com o Relatório Interno de Atividades do TEE produzido em 2007, 

existem ações de ordem direta e aquelas desenvolvidas por meio de parcerias e 

convênios14 mantidos por este setor.  

Com relação à abrangência dos serviços de educação especial na RME, 

referentes ao ano de 2006, a SMED – Porto Alegre indica os seguintes dados15: alunos 

matriculados nas escolas especiais: 617 (número que não se refere apenas aos alunos do 

ensino fundamental) e atendimentos nas Salas de Integração e Recursos: 750. Estes 

últimos constituem o conjunto de alunos que foram identificados como alunos com 

necessidades educativas especiais e que permanecem em salas de ensino comum com a 

freqüência ao serviço especializado.  

 

Considerações finais  

 

A partir da aproximação com o contexto da RME de Porto Alegre oportunizada 

pela presente investigação, algumas análises podem ser delineadas, permitindo a 

identificação de movimentos por nós designados: diferenciações. Trata-se de um esboço 

compreensivo de um processo que, por ser recente, carece ainda de maior detalhamento 

e, principalmente, de ser confrontado a partir de variados instrumentos analíticos. 

Em um contexto institucional como aquele descrito, essas diferenciações podem 

ser lidas como sinais de esforços de recriação político-pedagógica, como indícios de 

movimento institucional e, portanto, marcas de resistência de grupos e de busca de 

afirmação de idéias. 

O movimento analítico oportunizado pela pesquisa mostra que há, pelo menos, 

duas direções de possível compreensão sobre a vida institucional da rede em questão e 

                                                 
14 As instituições indicadas envolvem a APAE, outras escolas especiais privadas e serviços de tipo 
profissionalizante específicos para alunos com deficiência. 
15 Fonte: site de Prefeitura de Porto Alegre: http://www.portoalegre.rs.gov.br (16/03/2007) 
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sobre os efeitos relativos às políticas de inclusão escolar: uma diretriz que se mantém 

quanto à organização curricular e quanto à inclusão escolar; e proposições que, por 

vezes, emergem como contraditórias quando consideramos as diretrizes anunciadas.  

No plano das continuidades, destacamos a estabilidade quanto à configuração da 

rede, com alterações que se mostram em uma pequena redução do número geral de 

docentes e uma tendência de aumento do número de matrículas no ensino especializado. 

O aumento dessas matrículas tem sido sistemático ao longo dos últimos cinco anos e 

não foram encontrados estudos que indiquem, de fato, como tem se constituído esse 

alunado. De acordo com os relatos, há uma tendência de que as escolas especiais 

municipais de Porto Alegre concentrem alunos com maior “comprometimento” quanto 

às potencialidades para o aprendizado escolar. No entanto, considerando as resistências 

dirigidas a alunos com deficiências ou com necessidades educativas especiais que 

freqüentam o ensino comum, seria este um ponto de aprofundamento necessário. 

As contradições evidenciadas não são recentes e, é importante que seja 

explicitado, não dizem respeito apenas à atual gestão. Tais contradições, segundo nossa 

leitura, se associam ao que Meirieu (2002) analisou quanto ao lugar do discurso 

pedagógico, mostrando que há um tensionamento no cotidiano que “garante” uma 

defasagem entre aquilo que é dito e o universo da vida na escola.  

 

Sem dúvida, não evocamos insistente e publicamente o bastante a 

perspectiva pedagógica naquilo que ela tem de específico, a ponto de 

ser confundida com esta ou aquela proposta provisória elaborada por 

nós. Sem dúvida, sobretudo, não insistimos suficientemente no fato de 

que, em matéria de pedagogia, o êxito não se encontra jamais na 

perfeição de um dispositivo, seja ele tecnológico ou psicossociológico. 

A perfeição aprisiona... é a imperfeição que permite o trabalho 

permanente de ajuste (...) (MEIRIEU, 2002, p. 121,122) 

 

No caso específico da presente análise, as contradições estiveram presentes na 

relação entre a defesa de processos inclusivos e na redução do número de responsáveis 

pela assessoria, o envolvimento de profissionais das escolas especiais na condição de 

assessores e a garantia de apoio com base no trabalho de estagiários. Trata-se de pontos 

merecedores de atenção no sentido de se interrogar sobre como têm sido geridos os 

processos de qualificação, supervisão e acompanhamento do trabalho docente. Por mais 
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que se compreenda as vantagens de inserir jovens profissionais (estagiários), como 

aprendentes e auxiliares, devemos nos interrogar sobre o sentido dessa presença 

associada à redução de profissionais que se responsabilizam diretamente pela assessoria. 

De outra parte, o envolvimento de professores das escolas especiais, como assessores de 

colegas de escolas de ensino comum, precisa ser melhor investigado, pois o 

conhecimento específico da intervenção pedagógica especializada não tem fácil 

“tradução” para as necessidades presentes em uma classe de ensino comum. Além desse 

aspecto, a opção de inserir o docente da escola especial como assessor exige uma 

grande dedicação ao necessário envolvimento que esse profissional deveria ter com a 

proposta político-pedagógica para a rede como um todo. Ou seria, essa designação do 

professor especializado, um indício de que estaria em plano secundário essa capacidade 

de gestão dos processos sintônicos com uma diretriz da política educacional e seria 

valorizado o conhecimento empírico com um tipo específico de aluno? 

O desafio da formação continuada16 pode ser visto como um ponto de referência 

para nossa busca de entendimento. A formação continuada tem sido focalizada a partir 

de uma valorização da prática docente: 

 

o nosso investimento maior é na turma, é a formação daquele 

professor de turma, é isso que a gente tem que estar trabalhando, 

porque até a gente fez uma pesquisa, para os professores para eles 

virem falar, uma das formações é essa a gente convida colegas, as 

experiências e não somos nos que estamos (....) a gente convida as 

escolas para fazer formação em outra escola, seguidamente a gente 

faz isso... (gestora) 

 

No ensino comum, segundo os entrevistados, um dos maiores desafios continua 

sendo a instituição de “espaços de trânsito”, como as Turmas de Progressão (TP). Estas 

foram instituídas para funcionar em caráter provisório, mas começou a ganhar 

permanência, reativando dinâmicas que no passado eram típicas da classe especial: 

grupo heterogêneo, alunos com dificuldades de aprendizagens, baixa expectativa quanto 

à escolarização, presença acentuada de alunos com problemas de comportamento 

considerado desajustado. Este paralelo preocupante entre as turmas de progressão e as 

                                                 
16 Para um análise que destaque a complexidade desse dispositivo, sugerimos o estudo de Jesus (2006). 



 15

classes especiais foi traçado por Souza (2004), ao analisar uma escola que havia 

procurado reduzir o número das turmas de progressão instituindo uma outra designação 

para espaços que continuariam como “diferentes”, as chamadas “turmas diferenciadas”.    

A pluralidade de espaços transitórios parece estar associada à perspectiva de 

alargar o prazo para a construção da aprendizagem, com justificativa que torna oficial o 

“novo” espaço pedagógico (turma diferenciada). A eminência de impedir a abertura de 

um espaço tende a provocar o surgimento de espaços semelhantes. De acordo com uma 

entrevistada:  

a minha escola já determinou que existem as turmas de transição, 

uma por cada ciclo; elas não substituem as turmas de progressão, 

mas qual o objetivo pra enturmação? É aquele aluno que finalizou um 

ciclo e não adquiriu conhecimento suficiente pra avançar pro outro” 

(Professora de sala de recursos ).   

 

Ao valorizar o espaço de criação de cada escola, pode-se perceber que há, 

concomitantemente, um não-investimento em uma diretriz que seria aquela priorizada 

pela secretaria. Esse processo de maior “autonomia” de cada escola, ao mesmo tempo 

em que favorece o surgimento de proposições que podem ser inovadoras, pode, ser 

associado à fragmentação na gestão, fomentar o regresso de dispositivos antigos que 

tendem à cisão e à hierarquização dos envolvidos. 

 

a gente vai ver que os alunos que estão ocupando hoje as turmas de 

progressão(...) são os nossos chamados alunos com necessidades 

educativas especiais. E a escola realmente não está encontrando 

lugar para esses alunos, porque a gente está amarrada com uma série 

de coisas (...) a gente vê que esse espaço das turmas de progressão, 

que poderia ser uma alternativa para esses alunos, acaba se tornando 

um espaço de contradição dentro das escolas (Professora de turma de 

progressão).  

  

Para finalizar, destacamos que os movimentos que caracterizam a RME de Porto 

Alegre continuam desafiando nossa capacidade de compreensão das potencialidades de 

uma escola pública pautada na busca pela articulação entre a qualidade de suas práticas 

e a amplitude de seu atendimento. Com relação às nossas perguntas iniciais, parece 
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haver uma disposição de “manutenção” quanto à organização curricular associada a 

certa interpretação das diretrizes por parte de cada escola. Há sinais que merecem 

atenção, como ocorre com as dinâmicas de assessoria ou formação; com a mutabilidade 

dos espaços destinados aos alunos que apresentam dificuldades na escolarização e com 

a reafirmação do espaço especializado como espaço potencial para se instituir uma 

prática educativa inclusiva.  
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