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RESUMO

O objetivo deste artigo é contribuir com a formação de professores que trabalham em salas multifuncionais,
possibilitando uma reflexão entre as atribuições que lhes são dadas e a proposta da teoria histórico-cultural.
Para isso, serão consideradas algumas ideias de Vigotski e as atribuições do professor do AEE instituídas nas
Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica. Daí, uma breve
reflexão será realizada, obedecendo aos seguintes pontos: a concepção histórico-cultural; as atribuições do
professor do AEE e a relação disso com a teoria vigotskiana; e, a formação em serviço desse professor
mediador. Esses pontos, ao serem relacionados, permitem perceber as atribuições do professor do AEE em
uma perspectiva reflexiva ao entender que a busca pelo conhecimento científico e técnico deve reger sua
prática, possibilitando-o desconstruir um paradigma imposto pela sociedade da exclusão.
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ABSTRACTO

Este artículo tiene como objetivo comprender el concepto de mediación pedagógica como un factor
determinante para la acción apropiada de ejercicio docente. Y, para hacer más claro el tema será trazado un
breve debate sobre el desarrollo y el aprendizaje en vista de Piaget y Vygotsky, teniendo en cuenta la falta de
correspondencia entre las concepciones de los autores, y estas concepciones en contra del concepto de
mediación. Por lo tanto, una breve reflexión será compartida en la mediación y la práctica de la enseñanza
basada en cuatro principios básicos: ser consciente, ser participativo, ser deliberadas, ser organizado. Estos
principios, cuando se entiende, no sólo como la intervención práctica pedagógica, sino como filosófico y
científico de su compromiso, con motivo del maestro, que lo llevó a alcanzar un buen aprendizaje.

Palabras clave: Desarrollo, Medición, Maestro

INTRODUÇÃO

O Ministério da Educação Brasileiro, a fim de garantir uma educação que atenda à lógica da inclusão, lançou
no ano de 2008 as Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica,
modalidade Educação Especial, um documento que colabora com a consolidação da política inclusiva no país.
Embora a atenção sobre o assunto tenha ganhado forças nos últimos anos, ela vem sendo discutida e
sinalizadas em políticas anteriores.

Na Constituição Brasileira de 1988, se legitima a garantia do acesso ao ensino fundamental regular a todas as
crianças e adolescentes, ao mesmo tempo, que afirma que a criança com necessidade educacional especial
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deve receber atendimento especializado complementar, de preferência dentro da unidade escolar.

Neste contexto, a Declaração de Salamanca (1994) situa que escolas regulares que possuam orientação
inclusiva se constituam em meios eficazes de combater atitudes discriminatórias. A educação ganha apoio
com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, e com a Convenção da Guatemala, de 2001.

Outro ganho na implementação dessa política foi o Programa de Educação Inclusiva: direito à diversidade
(2003-2010), lançado pelo governo Federal, objetivando a formação de professores e gestores escolares.
Esse programa visava intrumentalizar o corpo pedagógico para oferecer, ao aluno com deficiência, um ensino
mais apropriado às suas necessidades, no ambiente regular.

As políticas de incentivo à melhoria do atendimento às pessoas com deficiência, em espaços regulares, têm
originado ações, relativamente novas. Por isso, há muitos olhares em torno do assunto, na tentativa de
entender seu funcionamento: a validade das propostas; as condições que são dadas aos sujeitos, aos quais
são submetidos a ela; os ranços e avanços que são obtidos nesses espaços; os resultados que se vêm
adquirindo; enfim, há incalculáveis lacunas que dão margem à investigação científica na área.

Neste artigo, será tomado como ponto de estudo, as atribuições que são dadas aos professores que estão nas
salas de recursos multifuncionais do Atendimento Educacional Especializado (AEE), regulamentado pelo
Decreto nº 6.571, de 18 de setembro de 2008. São muitas as responsabilidades desse profissional. Algumas
mais específicas à prática docente, ligadas ao rendimento do aluno, outras mais voltadas a manutenção do
trabalho articulado com os professores regulares, equipe gestora e as entidades representativas dos seus
respectivos municípios e estados. O desafio é grande e há de se questionar se esses encargos são coerentes
ao lugar que ele ocupa – eis aqui uma das variáveis, já mencionadas.

O objetivo, portanto, deste estudo é contribuir com a formação de professores que trabalham em salas
multifuncionais na escola regular, possibilitando uma reflexão entre as atribuições que lhes são dadas e à
proposta da teoria histórico-cultural, na perspectiva da educação inclusiva. Para isso, serão consideradas
algumas ideias de Vigotski e atribuições do professor do AEE instituídas nas Diretrizes Operacionais para o
Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica.

A CONCEPÇÃO HISTÓRICO-CULTURAL

Ao longo da história da ciência psicológica muitos teóricos apresentaram um recorte do ser humano em
explicações restritas às estruturas cerebrais, ou argumentaram que as diferenças entre animais são maiores
ou menores no que toca às estruturas genéticas. Vigotski, ao contrário, se apoiou na ideia de que as
diferenças entre os animais e o homem se originam com o início da cultura humana.

Enquanto animais são quase totalmente dependentes da herança de traços de base
genética, seres humanos podem transmitir e dominar os produtos da cultura (...) Os
traços especificamente humanos, portanto, são adquiridos no domínio da cultura por
meio da interação social com os outros (VAN DER VER e VALSINER, 2010, p.211).

A afirmação dos autores expõe o posicionamento de Vigotski acerca de uma psicologia que vai além de uma
explicação balizada por experiências testadas em laboratórios. Sua compreensão de homem extrapola os
efeitos dos “tubos de ensaio” e inclui os fatores que medeiam às relações entre os sujeitos: os instrumentos e
os signos.

O homem é capaz de usar a natureza em seu favor, e, assim o faz na relação com o outro. Nessa troca, ele
cria condições de comunicação e constroi uma sucessão de acordos coletivos que se sustentam e perpassam
de geração a geração por meio da sociedade. Os sujeitos intervêm e mudam a história, em prol de si mesmos
ou desse coletivo.

O que caracteriza o homem, em sua condição humana, é exatamente a capacidade de projetar, antecipar,
inferir, planejar, e executar tarefas mediante sua projeção. Por isso, na relação entre os sujeitos para uso e
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domínio da natureza a seu favor, ele cria os instrumentos e os signos, porque apresenta capacidades próprias
da sua espécie.

Embora esse assunto pareça estar ligado somente à psicologia, não se pode deixar de afirmar que ele tem
uma forte ligação com as ideias dos pensadores alemães Friedrich Engels e Karl Marx. Ao abordar temas
como a relação de trabalho em sociedade de classes, os teóricos influenciaram fortemente a obra de Vigotski.
Primeiro pelo contexto revolucionário que a União Soviética vivia e, depois, pelo olhar que eles debruçavam
sobre a condição humana. Vigotski traz um trecho de Marx, citado em sua obra O capital, que ilustra, com
clareza, essa afirmação:

A aranha realiza operações que lembram o tecelão, e as caixas suspensas que as
abelhas constroem envergonham o trabalho de muitos arquitetos. Mas, até mesmo
o pior dos arquitetos difere, de início, da mais hábil das abelhas, pelo fato de que,
antes de fazer uma caixa de madeira, ele já construiu mentalmente) (…). O
arquiteto não só modifica a forma que lhe foi dada pela natureza, dentro das
restrições impostas por ela, como também realiza um plano que lhe é próprio,
definindo os meios e o caráter da atividade aos quais ele deve subordinar sua
vontade (VIGOTSKI, 2010, p.8)

Para Engels e Marx existe “uma diferença básica entre animais e homens: animais usam a natureza, enquanto
seres humanos controlam a natureza” (VAN DER VER e VALSINER, 2010, p.218). E, esse controle é possível
pela capacidade adquirida, na espécie, em utilizar os instrumentos e os signos na construção da história a que
pertence. Infelizmente, essa organização história está respaldada nas condições funcionais, orgânicas,
cognitivas e psicológicas da maioria dos indivíduos, gerando uma estrutura de vida, em paralelo, desarmônica
e, por isso, excludente.

Na perspectiva de Vigotski os instrumentos exercem influência no e para o homem como forma de
“fenômenos psíquicos mediatizados” (FRIENDRICH, 2012, p.53). Veja o exemplo:

“A uma criança de dois anos e meio damos a tarefa de levantar a mão direita,
quando lhe mostramos um lápis e a de levantar a mão esquerda quando se tratar de
um relógio. Em uma primeira série de tentativas, o pesquisador faz a criança repetir
a tarefa durante muito tempo e ela não chega a memorizar o vínculo entre a mão
direita e o lápis, e entre a mão esquerda e o relógio; em uma segunda série são
introduzidos determinados “instrumentos”. Perto da mão direita da criança, o
pesquisador põe uma folha de papel que a criança pode relacionar com o lápis e,
perto da mão esquerda, ele encontra um termômetro que faz com que ele se lembre
do relógio. Depois da introdução desses “instrumentos”, a maioria das tentativas se
desenvolve sem erro, pois a criança se refere aos “instrumentos” que facilitam a
memorização demandada” (FRIENDRICH, 2012, p54-55).

O homem em exercício de suas funções psíquicas superiores, processa constantemente fenômenos psíquicos
mediatizados. Os componentes da natureza ou meio social lhe servem de instrumentos para criar, dar suporte
às suas ações cotidianas, a sobreviver, a conviver em coletividade. Por essa razão, os fatores sociais são
levados tão a sério na teoria vigotskiana.

A convicção de Vigostki em relação às questões sócio e culturais no desenvolvimento humano influenciou,
também, sua visão sobre a deficiência. Para ele, a deficiência não podia ser vista apenas pela limitação do ser
humano, mas como o contexto histórico e social era determinante no papel que esse sujeito ocupava na
sociedade.

As relações mediatizadas marcam todo o pensamento de Vigotski. E, foi por essas relações que ele percebeu
as possibilidades, desafios e mudanças no desenvolvimento humano, dando destaque às potencialidades que
o organismo é capaz de explorar. Para ele, mais importante do que a deficiência era o que o deficiente era
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capaz de desenvolver. Por isso, ele teceu críticas importantes à sociedade excludente e deixou importantes
reflexões que servem até os dias atuais:

“No caso dessas crianças [deficientes], podemos ver a diferença entre o
desenvolvimento cultural e natural com mais clareza, de vez que os instrumentos
culturais normais não estão ajustados à sua constituição fisiológica anormal e,
consequentemente, os desenvolvimentos natural e cultural irão divergir” (VAN DER
VEER e VALSINER, 2010, p. 245)

Diferente de prescrever o comportamento humano, Vigotski refletia sobre ele. Ele defendia a ideia de que
todos apresentam capacidades que podem ser potencializadas, sejam esses sujeitos deficientes ou não. “Lo
más importante es que, junto con el defecto orgánico están dadas las fuerzas, las tendencias, las aspiraciones
a superalo o niverlalo” (VIGOTSKI, 1997, p.16).

Vigotski observou o desenvolvimento humano, com ou sem deficiência, não somente sob o ponto de vista das
condições orgânicas, mas nas interferências dos constructos sociais sobre a formação individual. O papel do
adulto, das diferenças culturais, dos fatores econômicos, sociais são todos importantes no processo de
desenvolvimento da criança. A essa formação ele atribui à responsabilidade do mundo mediatizado.

AS ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR DO AEE EM CONSONÂNCIA COM A TEORIA
HISTÓRICO-CULTURAL.

As diretrizes operacionais do AEE listam um total de dez atribuições aos professores que atuam em salas
especializadas. O valor dessas responsabilidades, o peso que acarreta ao trabalho docente, como já foi
apontado, não será o foco de estudo. O que, de fato, interessa neste momento, é a voz dos comados que
soam como norteadoras na formação do profissional.

Existem onze verbos, que aparecem na lista das atribuições. Entre eles estão: Identificar, Planejar, Organizar,
Produzir, Elaborar, Participar, Executar, Possibilitar, Proporcionar, Orientar e Manter. Essas palavras, embora
conhecidas e fáceis de conceituá-las, se analisadas em uma posição orquestrada, o desempenho profissional
exigido para compor a sinfonia é significativamente complexo.

As palavras, isoladamente, dão um certo conforto ao professor, porque ao olhar para cada uma, é possível
estabelecer a identificação imediata com suas funções. Quem não usa esses verbos em seus planejamentos?
No entanto, nessa coletânea de palavras conhecidas, há uma complexa estrutura conceitual que precisa ser
conhecida e assumida pelo profissional que está à frente da sala especializada. Estabelecer uma ligação entre
as ações prescritas na lista de orientações e os princípios da escola vigotskiana é o principal desafio.

Para facilitar a compreensão do que se pretende neste trabalho, serão apresentadas algumas orientações
contidas nas Diretrizes Operacionais o Atendimento Educacional Especializado. A partir daí, serão prestadas
algumas considerações quanto à relação entre o documento e o princípio da mediação³ na concepção de
Vigotski.

• Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade e
estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo da Educação Especial;

• Orientar quanto as estratégias já utilizadas nas Salas de AEE, buscando junto ao professor regente do
ensino regular novas estratégias;

• Orientar os professores da sala regular sobre as TAs (Tecnologias Assistivas) para favorecer o aluno no
aprendizado do seu dia-a-dia possibilitando adequação especifica para cada caso.

• Elaborar e executar Plano Individual do AEE, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos
pedagógicos e de acessibilidade;

• Participar dos conselhos de classe das salas de aula regular dos alunos atendidos quando houver
possibilidade e necessidade.

• Realizar avaliação inicial (observação e registro no plano de AEE), manter avaliação contínua
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bimestralmente com relatório descritivo, relacionando ao Plano de AEE.
• Planejar os atendimentos e manter registro conforme orientações; encaminhando os relatórios quando

necessário;
• Promover e garantir a participação dos alunos atendidos em todos os ambientes e ações escolares que

fazem parte da integração bio psico social do aluno, tais como: intervalo, excursões, atividades
esportivas e culturais.

Os pontos listados não serão analisados, um a um, na tentativa de munir os professores com um manual de
encaminhamentos, acreditando que, dessa forma, eles atuarão com mais segurança. O que se pretende é
traçar um perfil generalizado sobre a intencionalidade das atribuições para que seja compreendida a relação
que há entre a proposta política e a corrente histórico-cultural.

Na perspectiva da teoria vigotskiana o professor é o “organizador do meio social” (VIGOTSKI, 2004, p. 454).
Ou seja, ele deve ter consciência do seu papel como elo entre o que é institucionalmente constituído, e as
necessidades do sujeito. O domínio das leis que regem a organização do conhecimento e a ligação delas com
os constructos sociais são determinantes no exercício docente.

Para que seja melhor compreendido o papel do professor, numa concepção vigotskiana, vinculado às
atribuições do docente que atua em salas multifuncionais, serão compilados os onze verbos que enunciam as
dez atribuições das diretrizes do AEE em quatro princípios fundamentais que alcançam, diretamente, um perfil
de professor-mediador. São eles: ser consciente, ser participativo, ser premeditado e ser organizado. Esses
quatro princípios englobam os onze verbos que aparecem na lista das atribuições, não como ações isoladas,
que designam comandos, mas como princípios reflexivos que possibilitam uma mudança de postura no fazer e
no pensar da prática do atendimento especializado.

QUANTO AO SER CONSCIENTE

O mestre, segundo Vigotski, está sujeito a algumas leis e ele precisa ter consciência disso. “O professor é o
organizador do meio social” e não um “instrumento da educação, no papel de um gramofone que não possui a
sua própria voz e canta o que o disco lhe dita” (VIGOTSKI, 2004, p. 454).

Essas leis, as quais Vigotski cita, se referem ao uso consistente da psicologia, pelo educador. Ele fala de um
profissional que “constroi o seu trabalho educativo não com base na educação, mas no conhecimento
científico” (VIGOTSKI, 2004, p.454). Para o autor a educação está respaldada em interesses que não estão,
obrigatoriamente, vinculados à ciência. E, esse, é o risco de se estruturar um trabalho educativo excludente,
sem levar em consideração as necessidades e potencialidades de todos os indivíduos. Para que o
professor-mediador possa compor esse primeiro princípio, ele precisa ser:

alguém que deve conhecer sua matéria, sua disciplina e seu programa, além de
possuir certos conhecimentos relativos às ciências da educação e à pedagogia e
desenvolver um saber prático baseado em sua experiência cotidiana com os alunos
(TARDIFF, 2002, p.39).

Esse conjunto de saberes assegura que a ciência seja o único caminho para a assimilação da vida. Dessa
forma, o professor não será o instrumento da educação, mas o que exerce seu trabalho mediante ao
conhecimento científico sendo, assim, um profissional consciente.

QUANTO À PARTICIPAÇÃO

A concepção de participação, seja do ponto de vista dos poderes políticos ou religiosos, seja da sociedade civil
frente à problemática política de cada época, diz respeito ao envolvimento de alguém em determinada
circunstância. Isso, sem dúvida, configura o perfil do homem em sua natureza social.
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Do ponto de vista filosófico, sociológico e da psicologia, participar é estar envolvido, é comunicar, é estar a
par. Essa lógica precisa ser assumida no processo de ensino e aprendizagem. Quem assume uma sala
multifuncional não possui a tarefa de interventor - alguém que pode mudar o curso do desenvolvimento do
seu aluno sem que participe de toda a caminhada.

Para D’Ávila, “fazer aprender, então, não é simplesmente informar ou fazer saber a alguém qualquer coisa.
Ensinar visa provocar uma ação” (D’ÁVILA, 2008, p.44). Essa ação deve ser vista como a emancipação, a
autonomia, a aprendizagem e o desenvolvimento intelectual do sujeito. Ou seja, é uma tarefa muito mais
complexa e científica do que decidir o que o aluno precisa aprender e organizar um programa de ensino para
alcançar o objetivo instituído pelo professor.

QUANTO AO SER PREMEDITADO

O professor consciente e participativo, sem dúvida, premedita sua prática. Ele medita, planeja, arquiteta
antes de executar as ações pedagógicas necessárias e apropriadas ao aluno. Ao mesmo tempo, ele rever seus
saberes, se avalia e adéqua seu fazer às demandas apresentadas pelo educando.

Libâneo explica que o plano de ensino “é a previsão dos objetivos e tarefas do trabalho docente para um ano
ou um semestre; é um documento mais elaborado, no qual aparecem objetivos específicos, conteúdos e
desenvolvimento metodológico” (LIBÂNEO, 1994, p.222). Embora seja reconhecida, por todos os professores,
a importância do planejamento, não basta escrever uma lista de objetivos e procedimentos didáticos para que
o professor seja esse profissional premeditado. É necessário saber qual a intencionalidade real do ensino:
para quem é direcionado o trabalho, a quem está servindo, em que teoria estará construindo sua prática,
quais objetivos pretende alcançar, quem é o sujeito da aprendizagem, como eles aprendem e tantos outros
fatores.

O ato de decidir por antecipação significa garantir um ensino de qualidade e, por consequência, fazer o aluno
aprender. Portanto, é um princípio que envolve proatividade, conhecimento científico e organização do
docente.

QUANTO AO SER ORGANIZADO

Um professor organizado, ‘ordena’ ‘dá forma’ e ‘cria’. Mas, como não se trata de um trabalho de via única,
numa relação pedagógica solitária, a ele será entregue a responsabilidade de pensar em um método
dialógico, participado, levando em consideração a organização biológica e cognitiva própria do indivíduo.

Segundo Macedo, o professor de “ontem” “atuava no contexto da lógica da exclusão”. Mas, “hoje, espera-se
que o professor ensine segundo a lógica da inclusão, o que implica que ensinar e aprender (...) sejam
considerados indissociáveis” (MACEDO, 2005, p.32). Dessa forma, o fazer docente não pode estar vinculado a
uma lógica “adultocêntrica” e, a partir dela, se estabeleçam critérios que definam o ensino.

O princípio da organização vai além da técnica. Ele é uma posição também ideológica. O professor-mediador
precisa estar organizado para lutar contra as armas de uma sociedade que elege e seleciona; que traça perfis
ideais de bons e maus alunos; que avalia para excluir. Esse perfil será percebido quando sua prática refletir
esses elementos, aqui apontados.

Os quatro princípios estão interligados. Não funciona desenvolver um deles e deixar o outro de lado, pois
estão todos de mãos dadas. Não se pode ser consciente do fazer pedagógico sem ser premeditado,
organizado e estar participando de todo o processo de ensino e aprendizagem. Além de contraditório, é
impossível.

A postura do professor-mediador, quando assumida, rompe os laços de uma educação excludente. Ela existe
para dilacerar um modelo idealizado da formação humana que sustenta a injusta bandeira dos “fracassados”
ao justificar, nos parâmetros socialmente construídos, o espaço dos que aprendem e dos que não aprendem.
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As sociedades padronizam seu modo de vida e, esse, repercute em todas as áreas: na beleza, nos hábitos,
nos valores, na estrutura familiar, na organização dos poderes, na organização de classes, na escola, no
ensino, na sala de aula. Portanto, fica como tarefa desafiadora, o rompimento desse padrão, uma vez que o
homem, não sustenta essa coletividade harmônica. A estrutura de sociedade que se tem, obedece a uma
lógica que sucumbe a essência humana, do ser diferente. “Numa escola inclusava, a diversidade é valorizada
em detrimento da homogeneidade, oferecendo a todos os alunos maiores oportunidades de aprendizagem”
(MIRANDA, 2011, p. 95).

A FORMAÇÃO INICIAL E EM SERVIÇO DO PROFESSOR QUE ATUA EM SALAS ESPECIALIZADAS

As reflexões realizadas, até o momento, exigem um repensar na formação inicial e em serviço do professor, já
que as mudanças de atitudes requerem maior conhecimento científico e experimentação das leis que a ciência
rege. A partir desse entendimento, é possível implementar uma prática baseada nos princípios da educação
inclusiva. No caso das salas multifuncionais, que também obedecem a esses princípios, apresentam a
seguinte funcionalidade:

são espaços da escola onde se realiza o atendimento educacional especializado para
alunos com necessidades educacionais especiais, por meio do desenvolvimento de
estratégias de aprendizagem, centradas em um novo fazer pedagógico que favoreça
a construção de conhecimentos pelos alunos, subsidiando-os para que desenvolvam o
currículo e participem da vida escolar (BRASIL, 2006, p.13).

Se os princípios da educação inclusiva surgem para fortalecer a equidade contextualizada no tempo presente
da sociedade, a escola e, por conseguinte, a sala multifuncional faz jus a eles. O objetivo principal do trabalho
do AEE é possibilitar que o aluno alcance o maior ajuste possível, entre a construção do conhecimento
adquirido e o desenvolvimento de sua autonomia para o convívio social. Isso não significa capacitar o sujeito,
no intuito de adequá-lo as demanda que a sociedade padroniza e dita como ideal, mas, proporcionar-lhe
condição de potencializar essas capacidades existentes, levando-o ao uso dos instrumentos disponíveis no
contexto sócio-cultural ao qual faz parte.

Nesse sentido, o atendimento educacional especializado não pode ser confundido com
atividades de mera repetição de conteúdos programáticos desenvolvidos na sala de
aula, mas deve constituir um conjunto de procedimentos específicos mediadores do
processo de apropriação e produção de conhecimentos (BRASIL, 2006, p.15)

A formação inicial e em serviço é fundamental para o bom desempenho do papel do professor da sala do AEE.
Primeiro porque é uma função, relativamente nova, e, depois, não se trata da reprodução de estratégias de
ensino, na qual um manual dará suporte necessário à tarefa docente. Como afirma Sonneville, “a formação do
educador é central quando se trata da educação” (SONNEVILLE, 2004, p. 456), uma vez que, essa,
acompanha as transformações sociais e precisam atender as especificidades surgidas no novo contexto. No
entanto, como afirmam Mendes e outros:

O mercado de trabalho para professores atuantes em Educação Especial cresce em

função da demanda imposta pela política de inclusão escolar, por outro lado a
ausência de uma política de formação de professores já se faz sentir na instalação de
um regime provisório e precário do atendimento educacional especializado, o que
compromete o futuro de qualquer política de melhoria da qualidade do ensino no
sistema educacional brasileira. (MENDES, et al. p.125)

Diante dos desafios apontados pelas autoras é de extrema importância que se dê atenção à formação
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continuada de professores para assegurar a continuidade da oferta de educação inclusiva, e instaurar a
condição de equidade das pessoas com deficiência. Embora não se possa garantir qualidade dos serviços
ofertados pelas salas de AEE, por consequência das ausências de investimentos políticos, não se pode frear as
buscas por melhorias do fazer docente e do desenvolvimento do educando.

Mesmo diante de toda a problemática vivida, é importante buscar fontes de conhecimento que permitam um
repensar na prática docente. A mediação pedagógica, então, pode ser entendida como uma concepção de
trabalho que possibilita uma prática mais consistente. Uma prática que “é propiciada pela orientação certeira
e oportuna de outra pessoa, constituindo-se numa ajuda eficiente e norteadora que não oferece a solução e
sim o caminho que abrevia o processo de obtenção de aprendizados na criança” (DÍAZ, 2011, p.220). Daí a
necessidade de entender as leis científicas e técnicas do ensino e isso, somente, será consolidado, mediante a
formação continuada.

CONCLUSÃO

A provocação de refletir as atribuições do professor do AEE, prepassa pelo entendimento do desempenho na
sala de recurso, em benefício do repensar das estratégias pedagógicas em adequação à prática mediadora. O
exercício da mediação pedagógica requer um profissional cujo trabalho esteja pautado nas leis do ensino que
levam em consideração o desenvolvimento e aprendizagem do educando.

São muitos os fatores que interferem no sucesso do trabalho das salas multifuncionais. Uma lista de situações
pode ser citada, como, por exemplo, a negligência governamental frente à promoção da fomação adequada
de docentes, a pouca quantidade de salas em funcionamento, à disposição de materiais em quantidade
suficientes para o desempenho de um bom trabalho, entre outras questões. Da mesma forma, há documentos
estruturantes da política inclusiva que apresentam fragilidades na sua elaboração. As atribuições referentes
aos professores de salas especializadas podem ser consideradas como uma delas.

Diante das atribuições do professor da sala de AEE, prescritas nas diretrizes há de se questionar: esse
profissional tem formação continuada que forneça suporte à sua atuação em áreas tão diversas?
Sem dúvidas, essa e outras indagações, recheadas de inquietações, reforçam, na maioria das vezes, uma
prática fragilizada, sendo o aluno, o principal alvo.

Contudo, o que se pretende com as reflexões deixadas aqui é que o professor, ao buscar conhecer melhor sua
área por meio das ciências que dão suporte às leis e técnicas do ensino e, por consequência, os impactos no
desenvolvimento e aprendizagem, ele consiga encontrar um novo paradigma e se tornar um
professor-mediador. Um profissional que não está à serviço da educação, mas do fazer aprender.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Salas de Recursos Multifuncionais: espaço
para atendimento educação especializado. Brasília: 2006.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988.

D’ÁVILA, C. M. Decifra-me ou te devorarei: o que pode o professor frente ao livro didático?
Salvador, EDUNEB; EDUFBA, 2008.

DECLARAÇÃO DE SALAMANCA. Necessidades Educativas Especiais – NEE In: Conferência Mundial sobre NEE:
Acesso em: Qualidade – UNESCO. Salamanca/Espanha: UNESCO 1994.

DÍAZ, F. O processo de aprendizagem e seus transtornos. Salvador: EDUFBA, 2011.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Política de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília:MEC, 2008

FRIEDRICH, J. Lev Vigotski. Mediação, aprendizagem e desenvolvimento: uma leitura filosófica e

10/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/as_atribuicoes_do_professor_do_aee_e_a_concepcao_de_mediacao_peda.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.8-9,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



epstemológica. Campinas, SP: Mercado das Letras, 2012.

LIBÂNEO, J. C. Didática. 21ª. São Paulo: Cortez, 1994.

MACEDO, L. de Ensaios pedagógicos: como construir uma escola para todos?
Porto Alegre: Artmed, 2005

MIRANDA.T. O atendimento educacional especializado. In: MIRANDA, T,G, Educação especial no contexto
inclusivo.; GALVÃO FILHO,T. A. (Org) Salvador EDUFBA, 2011.

SONNEVILLE, J. J. O educador na contemporaneidade: formação profissional. Revista da FAEEBA- Educação
e Contemporaneidade,v13. p.445. 2004

TARDIFF, M. Os professores diante do saber: esboço de uma problemática do saber docente. In: Saberes
docentes e formação profissional. 5ª Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002.

VAN DER VEER, R.; VALSINER, J. Vygotsky: uma síntese. 6ª ed. São paulo: Loyola, 2009.

VIGOTSKI. L. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes. 2010.

_____________. Psicologia pedagógica. São Paulo: Martins Fontes, 2004.

___________. Obras escogidas: tomo V. fundamentos da tecnologia. Madrid: Visor, 1997.

Notas

_______________________________

(1) Pedagoga, mestranda em educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia.

Contato: caritasvanucci@hotmail.com
.

(2) Pedagoga, especialista em Supervisão Escolar e Gestão Escolar.

Contato: m-stelasantos@hotmail.com

(3) A palavra mediação deve ser entendida como a formação do sujeito a partir das relações neurofisiológicas,
sociais, históricas e culturais. Essa é a premissa da corrente histórico-cultural

Recebido em: 14/07/2014
Aprovado em: 14/07/2014
Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort
Metodo de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN:1982-3657
Doi:

10/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/as_atribuicoes_do_professor_do_aee_e_a_concepcao_de_mediacao_peda.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.9-9,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio


