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Esse texto resulta do projeto de pesquisa desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Educação, da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, da Universidade do Porto, financiado pela modalidade Doutorado Sanduíche – CAPES/PDDE. A utilização do estudo comparado, para uma melhor análise e confronto sistemático das salas de recursos, realidade educativa brasileira e, salas de apoio, realidade educativa portuguesa se deu na perspectiva do mapeamento das semelhanças e diferenças. 
Segundo Bereday (1972), todo estudo comparado deve ser precedido por algum tipo de “esquema abstrato” ou “construto teórico” que sirva de “hipótese guia” para a seleção e apresentação da informação que será comparada. No caso desse estudo, tomou-se como hipótese guia: como o conjunto de exigências de uma maior integração, igualdade, equidade e inclusão, fundamentado nas escolas inclusivas, poderia ter orientado, ou não, alterações conceituais na proposição e operacionalização dessas modalidades. Havia que se ter em conta, que o avanço na implementação dessas exigências, podia estar se dando diferentemente no Brasil e em Portugal. 
A orientação inclusiva constituiu uma vertente fundamental da Declaração de Salamanca sobre os Princípios, Política e Prática na Área das Necessidades Educativas Especiais, aprovada em Junho de 1994. A Declaração colocou, que no âmbito da orientação inclusiva, as escolas regulares eram:
os meios mais capazes para combater as atitudes discriminatórias, criando comunidades abertas e solidárias, construindo uma sociedade inclusiva e atingindo a educação para todos; para além disso, proporcionam uma educação adequada à maioria das crianças e promovem a eficiência, numa óptima relação custo-qualidade, de todo o sistema educativo (1994, página IX).

Objetivamente esta orientação enfatizou a necessidade de ser dada uma particular atenção ao ambiente educativo em que decorria o processo de ensino, de aprendizagem e, nesse sentido, as modalidades de atendimento estavam incluídas. Assim, com a utilização mais generalizada da expressão “escolas inclusivas”, as modalidades, que estavam organizadas nas escolas regulares, sofriam questionamentos a cerca de sua manutenção, em virtude de serem totalmente desconhecidas empiricamente, já que não tinham sido objeto de estudos e, portanto, gozavam de uma inadequada compreensão da sua função. 
Tal situação, no entanto, em que pesem as diferenças históricas da educação especial nestes países, acabou por re-dimensionar, de um lado, o próprio conceito de educação especial, que historicamente esteve ligado às noções de diferença, dependência e proteção, o que fortaleceu a idéia de que os alunos com características diferençadas pudessem ser ensinados em escolas e/ou ambientes especiais e; de outro, a procura pelas repostas educativas às necessidades educativas de todos os alunos, centrados numa escola para todos. 
O sistema de ensino e as reformas da política educativa mundiais tinham encorajado, que a educação dos alunos com necessidades especiais acontecesse, preferencialmente, nas classes comuns. No entanto, não tratavam da necessidade de situar e relacionar as reais condições sociais que determinavam as possibilidades de aprendizagens desses indivíduos nesses espaços. 
Aliás, a defesa da centralidade nas deficiências, currículos adaptados e espaço físico adequado, na estruturação das salas de recursos e de apoio foi, simultaneamente, criadora das condições de possibilidades das práticas de ensino especializadas e o seu resultado na representação dessas modalidades, na história da educação especial brasileira e portuguesa, bem como sua íntima imbricação com os cenários escolares. Essa defesa, portanto, pareceu tê-las conduzido a uma abstração, apenas compreensível por meio do contexto onde emergiam.

As salas de recursos: construção de um conceito na literatura especializada.

A adoção das salas de recursos na educação especial brasileira aconteceu em meados da década de 70, informada pela tradução de literatura americana especializada e, principalmente, pela discussão sobre os processos de segregação, levados a termo em outras modalidades. O diálogo com essa literatura, portanto, revelou-se de uma enorme utilidade substantiva, para o objetivo dessa pesquisa.
Em Dunn (1977) encontrei o conceito de sala de recursos colocado a partir da indicação do ensino com recursos adequados para excepcionais matriculados em turma comum que, ficava sendo a sua turma. Este ensino era conveniente para qualquer tipo de criança que pudesse ser bem sucedida em classes comuns quando auxiliada por essa assistência. Cabia ressaltar que, esse autor entendia a utilização dos recursos como preexistentes à própria modalidade, como por exemplo, o Braille, para os alunos cegos e amblíopes.
Já a definição de Kirk/Gallagher estava pautada na filosofia do ambiente menos restritivo, defendendo o “oferecimento do ensino especial em um ambiente o mais próximo do normal que possibilite o domínio do conteúdo e das habilidades”, assim, a sala de recursos seria “geralmente uma sala de aula pequena para a qual se indica um professor especial e para qual as crianças vão por curtos períodos diários para um trabalho especial (1977, p. 56/7)”. Podia considerar que, a sala de recursos, para esses autores, tinha sua função definida na perspectiva de oferecer aos indivíduos especiais um ambiente de aprendizagem orientado por ensino. 
Em Cruisckshank e Johnson, encontrei uma definição, talvez, mais diferençada ainda, desenvolvida num esforço para encontrar uma solução para algumas das críticas à abordagem da classe especial em relação à educação de crianças excepcionais. Utilizavam sinonimicamente o conceito de "sala de auxílios" apontando que, “a sala de auxílio envolve a presença de um professor de educação especial localizado num estabelecimento escolar único. Entretanto, ele atende as crianças somente naqueles aspectos determinados em que necessitam de ajuda (1979, p. 75)”.
A sala de auxílios, assim apresentada, se configurava em uma tentativa de minimizar as críticas efetuadas às classes especiais, como modalidade de atendimento que assegurava a integração dos indivíduos. A despeito da mudança de nome, fosse sala de recursos ou sala de auxílios, parecia continuar fundamentada em uma visão estreita e mecanicista de ensino especial.
Esse fenômeno de alteração conceitual e/ou funcional, no entanto, foi tomando forma, orientado por mudanças colocadas à escola e, não precisamente por pesquisas no campo da ação em salas de recursos. Por um lado, talvez, oriundo das relações escolares e pedagógicas pautadas no alinhamento das salas de recursos e salas comuns, que apostando na formação dos professores especializada ou não, no tempo e espaço escolares e, por que não dizer, numa linha comum de interpretação das necessidades decorrentes da deficiência. De outro, produzido pelas transformações sociais, que incorriam diretamente sobre o desenvolvimento da educação, aquelas que se deviam a processos sócio-educativos de larga duração – nos quais os condicionantes externos tinham um papel relevante - e; aqueles mais limitados ao âmbito escolar, de cunho curricular. 
Nesse sentido, essa alteração tirou o foco da deficiência, central na proposição dessas salas, abraçando a diversidade cultural, ligada às transformações sociais que acompanhavam o fenômeno da escola de massas. A camada da população escolar que mais crescia tinha sido aquela que desafiava a escola pública em vigor, e que abarcava os indivíduos com deficiência. 
No estudo de Denari (1984), um entendimento mais abrangente da sala de recursos foi sugerido na idéia de sua similaridade com a “sala de auxílio ou sala de reforço”. Em sua interpretação
a sala de reforço representa uma tentativa de intervenção nas séries elementares do 1º grau, de melhorar o padrão de desempenho dos alunos. Após cumprirem o horário regular diário, determinados alunos (os que apresentam rendimento mais baixo) retornam à escola em períodos adicionais para aulas de “reforço ou recuperação” (p.84).

Tal idéia estava permeada por uma identificação com a necessidade de reforço acadêmico como instrumento de enfrentamento do fracasso escolar nas séries iniciais, portanto, passível de oferecimento a todos os sujeitos indistintamente, isto é, àqueles que apresentavam problemas/dificuldades de aprendizagem de qualquer natureza.
Manzoli (1994) também partilhava da idéia de reforço ao recomendar a sala de recursos para
aquelas (crianças) que não aprendessem por serem portadoras de um distúrbio de aprendizagem, ou por qualquer outro motivo dessa natureza, deveriam permanecer no ensino comum, com reforço de programas específicos para o seu problema numa sala de recursos (p.196).

Parecia ser a seleção escolar, e não somente a deficiência, a se tornar determinante para a ampliação do conceito de sala de recursos em sala de reforço e, conseqüentemente, dos encaminhamentos a ela, na pretensão de equilibrar a distinção social por meio da escola, com a preparação escolar da generalidade da população.  
Com isso, à educação especial estava sendo colocada uma clientela que se distanciava da historicamente definida para suas diferentes modalidades. Dessa forma, ela vinha se aproximado do ensino comum na falta de acompanhamento, avaliação e aprimoramento da qualidade do ensino quer no âmbito dos sistemas, quer no âmbito das instituições escolares ou da sala de aula. Reconhecer essa aproximação podia gerar uma compreensão fundamentadora do modelo pedagógico dessa sala, onde a ação não determinada pela deficiência estava dependente de outros fatores, que não os próprios da escola e do processo de escolarização. 
Estes fatores não estavam presentes na literatura especializada quando descreviam a ação e função das salas de recursos, configurando-a num espaço imaginário ora ocupado pelos métodos e processos diferenciados de ensinos — de competência do professor —, ora pela idéia de preparação para integração sócio-educacional em uma escola abstrata. 

As salas de apoio: o conceito a partir da literatura e legislação.

As salas de apoio, enquanto modalidade oferecida aos alunos com deficiência, junto às escolas regulares portuguesas, foram criadas juntamente com as Divisões de Ensino Especial da Direção Geral do Ensino Básico e da Direção Geral do Ensino secundário, na década de 70. Essas salas nasceram estruturadas por áreas de deficiência e, inicialmente aos alunos com deficiência mental não eram oferecidas, pois estes alunos contavam com as classes especiais no Instituto Aurélio da Costa Ferreira e as escolas especiais tuteladas pelo Ministério dos Assuntos Sociais, através dos Centros de Educação Especial.
As primeiras propostas de integração de crianças com deficiência mental em sala de apoio tiveram início na década de 80, impulsionadas pela idéia de um desenvolvimento ao máximo das potencialidades dos indivíduos deficientes num meio o menos restritivo possível. Relativamente às propostas de atendimento, multiplicaram-se as experiências de integração, mas, a perspectiva inicial de somente integrar os casos leves foi sendo substituída pela concepção de diversos níveis de integração. 
Assim, a sala de apoio passou a ser um nível de integração, orientada por dois tipos de atenção: facultar a determinadas deficiências um currículo especial ou modificado e, dar uma particular atenção ao ambiente educativo. Essa orientação ficava visível no conceito com o qual era apresentada:
é um espaço, situado na escola de ensino regular, destinado a receber alunos integrados em turmas regulares, sendo delas retirados, muitas vezes dentro dos tempos lectivos, para, em pequenos grupos ou individualmente, receberem apoio em número de vezes semanal variável, consoante os casos (1998, p. 65). 

Tal conceito trazia um forte componente empírico sobre o funcionamento e a organização dessas salas, dando realce ao espaço, tempo e currículo adaptado como condições necessárias para dotá-las de capacidades integrativas. Cabia ressaltar, também, a presença de um raciocínio tipológico, ou seja, a proposição do apoio a partir da caracterização do alunado.  
Em material produzido pelo Conselho Nacional de Educação em 1998, intitulado “Os alunos com necessidades educativas especiais: subsídios para o Sistema de Educação”, as salas de apoio foram apresentadas como uma, dentre outras, das formas de intervenção mais utilizada pelas Equipas de Educação Especial, na década de 80.
Essa preferência, talvez, tenha sido impulsionada pela Lei de Bases do Sistema Educativo n. 46, de 1986, a qual influenciou diretamente a definição de educação especial, como modalidade especial de educação escolar destinada a populações específicas, sob responsabilidade do Ministério da Educação. Na sub-seção IV, do artigo 18, referências diretas foram delineadas sobre a organização da educação especial, principalmente, no parágrafo 4: currículos e programas devidamente adaptados às características de cada tipo e grau de deficiência, assim como formas de avaliação adequadas às dificuldades específicas. Os modelos de atendimento propostos nessa mesma Lei deviam ser organizados nos estabelecimentos regulares de ensino, em instituições específicas vocacionadas para o efeito quando comprovadamente, assim, o exigisse o grau e tipo de deficiência.
A perspectiva de integração presente neste texto legal encontrava-se, contudo, sob uma dupla determinação: de um lado, o tipo e grau de deficiência do educando e; de outro, a manutenção da perspectiva de que existiam escolas com mais recursos humanos e materiais para esses alunos.
Era importante assinalar, que no rastro dessas proposições, assistiu-se ao desaparecimento das classes especiais, por volta de 1988 e, o aparecimento das salas de apoio como suporte à integração dos alunos com deficiência mental, na escola regular. Nessa mesma época tomavam corpo em outros países análises sobre os efeitos negativos à auto-imagem dos alunos, gerados pelas estratégias de apoio em outros ambientes, que não as suas salas de aula comum.
Essas análises pareceram não ter grande impacto na realidade da educação portuguesa, que, para além de manter essa sala, estendeu o apoio nas seguintes formas:
Salas de apoio Permanente, com materiais e equipamentos específicos para alunos com deficiência mental severa, multideficiência e alunos com graves problemas de comunicação, alunos estes que podem participar em atividades comuns com os outros alunos no recreio, na cantina, festas, passeio, etc.;

Apoio dentro da sala, algumas horas em simultâneo com o professor do ensino regular. Este tipo de apoio é muito usual nas escolas do primeiro ciclo do ensino básico e no pré-escolar;

Apoio ao professor ao ensino regular ou apoio indirecto é muito freqüente no segundo e terceiro ciclos do ensino básico e no ensino secundário e poderá servir para discussão de casos, fazer acções de formação de curta duração, fornecer textos, ajudas técnicas e materiais, dar sugestões e estratégias de trabalho, etc (Lopes, 1997, p.65).

 	Estas formas me pareciam fundamentadas, a saber: no mesmo princípio organizativo das classes especiais, agora sob outro tipo de fundamento, qual seja, a descentralização da deficiência e a centralização nas capacidades técnicas do apoio; dificuldades de comunicação e/ou na compreensão do currículo normal, centradas nos alunos e, conseqüentemente nas suas deficiências como possíveis promotoras daquelas dificuldades; no ensino itinerante, sob a ótica da preparação especializada do professor comum, para normalizar as adaptações necessárias; respectivamente. 
No meu entender, o conceito de apoio, próprio das salas de apoio, acabou por revestir toda e qualquer ação destinada aos alunos com deficiência, conseguindo pluralizar sua forma específica onde espaço, tempo e adaptação curricular passavam a ser os elementos identitários para a integração de qualquer modalidade do ensino especial ao ensino comum. Entretanto, essa pluralização, no contexto da progressiva importância do apoio e, por que não dizer, das salas de apoio, para o processo de ensino dos alunos com deficiências nas salas de aula comum, colocava em relevo a necessidade de definição clara das formas de atendimento.
O Decreto Lei n. 319, de 1991, avançou nesse sentido, ao descrever claramente o Regime Educativo Especial como consistindo na adaptação das condições em que se processa o ensino/aprendizagem dos alunos com necessidades educativas especiais. As adaptações previstas podiam traduzir-se nas seguintes medidas: equipamentos especiais de compensação; adaptações materiais; adaptações curriculares; condições especiais de matrícula; condições especiais de freqüência; condições especiais de avaliação; adequação da organização de classes ou turmas; apoio pedagógico acrescido; ensino especial. 
Essas adaptações definiam uma hierarquia de recursos, os quais poderiam ser colocados em curso de modo a garantir uma integração em um meio menos restritivo. Como se podia ver, as salas de apoio não estavam configuradas como um meio restritivo, já que uma das suas mais marcantes características identitárias, as adaptações curriculares, estava reconhecida como um recurso mais integrado, no entanto, conseguia entender que esse documento problematizava essa característica.  Nesse Decreto eram consideradas adaptações curriculares: 1. redução parcial do currículo e; 2. dispensa de atividade que se revele impossível de executar em função da deficiência.
Ora esse entendimento recolocava ao nível dos recursos, a arquitetura das adaptações curriculares, ao mesmo tempo, que disseminava um modelo que poderia desenvolver práticas e valores que progressivamente viriam a acentuar as diferenças e, que colocariam os indivíduos deficientes, fora do processo de escolarização. Assim, as adaptações curriculares, ao nível das salas de apoio, corriam o sério risco de perpetuarem-se como instrumento de seleção, acentuando as diferenças pessoais de que os alunos eram portadores e, em último caso, dos valores do ensino especial frente aos valores do ensino comum. 
Talvez, fosse na proposição da valorização dos critérios de “diagnóstico pedagógico”, que o Decreto Lei n. 319, tencionava tornar sustentável, em termos de oportunidades educativas, a relação entre o ensino comum e o especial. Esse diagnóstico passava a ser observado em igualdade (ou superioridade) de circunstâncias com os médicos e/ou psicológicos, reconhecidamente os que vinham ocupando lugar central na caracterização das deficiências, que estivesse a possibilidade de uma adaptação menos centrada nas necessidades e, mais ligadas na perspectiva das experiências acadêmicas. Para Afonso, no conceito de diagnóstico pedagógico, cabiam duas concepções distintas:
Diagnóstico momento - o avaliador limita-se a uma (ou uma série de) avaliações, pontuais, realizadas num determinado momento temporal retirando a partir daí as conclusões definitivas. Não há preocupação com um processo re-avaliativo, donde a programação efetuada não é re-adequada à evolução do comportamento avaliado;

Diagnóstico processo - característica fundamental é a de um processo dinâmico e cíclico da avaliação e intervenção o que não invalida, porém, a existência de momentos específicos para avaliar. Esta concepção implica, por conseguinte, a reformulação de objetivos e estratégias de acordo com o registro das evoluções dos alunos. Tal procedimento concede ao professor um valor acrescentado levando-o a assumir-se, no campo da avaliação, em igualdade de circunstâncias com outros profissionais, tradicionalmente vistos, como o único capaz de realizar esta tarefa (1995, p. 68).
 
	Em síntese, o diagnóstico realizado pelos professores estaria determinado pela forma como esses interagiriam com a diferença. Na sala comum a diferença era proscrita para as salas de apoio. Já as salas de apoio procuravam responder à diferença desde que fosse ela legitimada por uma caracterização/uniformização, ou seja, desde que fosse uma deficiência no sentido tradicional. Nesse sentido, o conceito de diagnóstico pedagógico, apesar de ter colocado em discussão o papel do professor, na perspectiva de constituinte, por um lado, das condições especiais de acesso ao processo de ensino e aprendizagem e; de outro, das possibilidades de concretização de um apoio contínuo como regulador do processo de intervenção. 
Os juízos sobre a diferença trouxeram conseqüências, para além do realce da importância concedida aos professores, enquanto atores sociais, fortemente implicados na ação educativa. A identificação de dois tipos de alunos, aqueles com necessidades educativas “normais” e os com necessidades educativas “especiais”, questionou o modelo de atendimento predominante, as salas de apoio. Esse questionamento se alimentava da idéia desse atendimento ser, em si, gerado pela identificação da deficiência.
Um dos movimentos que configurou esse momento, foi o da delegação à escola da responsabilidade pelo desenvolvimento de programas destinados a responder aos alunos com necessidades educativas “especiais”, o que, por fim, acabou por fortalecer as salas de apoio.
Esse fortalecimento encontrou eco no Despacho Conjunto n. 105, de 1997, o qual veio regulamentar a prestação de serviços de apoio educativo nas escolas. Dentre as atribuições/objetivos desse apoio, destacava-se sua inscrição no projeto educativo de escola, visando contribuir para a igualdade de oportunidades de sucesso escolar para todas as crianças e jovem, inclusive para os com necessidades educativas “especiais”, promovendo respostas diversificadas ajustadas às suas necessidades.
Passava a ser de competência dos educadores de infância, na educação pré-escolar e, aos docentes em geral, nos outros graus de ensino, a identificação dos alunos que exigissem recursos e ou adaptações no processo de ensino/aprendizagem dando disso conta ao órgão de gestão da escola. Esse processo era anterior ao oferecimento de apoio especializado adequado. Para esse oferecimento seriam levados em conta: a) números de alunos que exigissem adaptações ou novos recursos; b) característica do projeto pedagógico que fundamentava a necessidade do professor; c) dimensão da escola considerando número de alunos e de turmas; d) localização da escola em relação às escolas adjacentes.
As perspectivas sobre o valor do apoio encontravam-se, assim, em um campo aberto de discussões. Se, por um lado, o apoio era encarado como a forma positiva de atendimento às necessidades educativas “especiais”; por outro, a enorme massificação e uniformização dos padrões de comportamentos e de normativos de capacidades, tanto das escolas quanto dos alunos, chamavam a atenção para possibilidade de recorrência à estereotipada representação do ensino especial, isto é, da necessidade de características definidoras.
Concorria para essa situação, o desocultamento dos alunos com necessidades educativas “normais” na escola regular, pois, essas necessidades não incidiam exclusivamente sobre os indivíduos, como se a responsabilidade pela adaptação, autonomia e envolvimento escolar estivesse biologicamente dada. Tal como se entendia nos alunos com necessidades “especiais”. 
Ao nível metodológico às ações de apoio estavam sendo requeridas outras características para além da homogeneização das práticas e recursos, isto é, distante do caráter instrumental alcançado graças a uma categorização quanto ao tipo de deficiências e necessidades emanadas delas. Nessa requisição, encontrava-se, sobretudo, a proposição da reconfiguração das salas de apoio, que vem acompanhada do movimento da escola inclusiva, onde ganham contornos as orientações sobre os tipos de respostas educativas mais adequadas e, não somente, a determinação dos problemas de aprendizagem que os alunos evidenciam. 

O espaço, o tempo escolar e os currículos adaptados: contributos para a organização das salas de recursos e de apoio.

Para analisar a perspectiva conceitual das salas de recursos e de apoio, bem como sua evolução, foi necessário buscar características mais amplas de organização dessas salas no interior do movimento das propostas de atendimento menos segregativas. Os quadros, acima construídos, tentaram buscar essas características ao identificar três categorias que, asseguraram a qualidade dos processos de ensino e aprendizagem: espaço, tempo e currículos adaptados.
Os processos de atribuição e regulação dos espaços, tempos e currículos pareceram permitir a instauração de uma nova visão do ensino especial, que realçou não apenas o caráter integrativo das práticas escolares, mas que possibilitou um maior controle delas. A equação espaço, tempo e currículos se apoderou do conceito de salas de recursos e de apoio, outorgando-lhes uma identidade diferençada dentro do universo das modalidades de atendimento, bem como colocou alguns intervenientes no funcionamento da cultura escolar, orientada pelo cruzamento entre um espaço-tempo-currículos institucional e um espaço-tempo-currículos da interação cotidiana.
Dessa forma, estabeleceu um tipo de contrato pedagógico diferençado entre o ensino especial e o comum. Era possível que tal contrato tivesse influenciado não apenas a organização da ação pedagógica, mas trazido, também, uma nova concepção do especial, fazendo parte da construção e consolidação de uma nova cultura escolar, não somente pelos condicionamentos que a arquitetura espacial configurou, mas pelo papel de simbolização que desempenhou na vida social e educativa. 
A ênfase nos aspectos espacial e arquitetônico proporcionou uma interpretação a respeito da diferença que devia existir entre uma sala de aula comum e a de recursos/apoio e entre o ensino especial e o comum. Por atender a populações distintas, em números distintos, em tempos distintos, as salas de recursos e de apoio, podiam não necessitar de um espaço físico de sala de aula. Incorporava-se para esse espaço uma destinação específica da diferença, isto é, lugar construído diferentemente para as atividades de ensino e aprendizagem de indivíduos diferentes. Assim, o espaço escolar não era entendido como:
um “contenedor”, nem um “cenário”, mas sim uma espécie de discurso que institui em sua materialidade um sistema de valores,... uns marcos para o aprendizado sensorial e motor e toda uma semiótica que cobre diferentes símbolos estéticos, culturais e, ainda, ideológicos. E, em suma, como a cultura escolar, da qual forma parte, ‘uma forma silenciosa de ensino’. Qualquer mudança em sua disposição, como lugar ou território modifica sua natureza cultura e educativa (Frago, 1995, p.69).

Entendendo as salas de recursos e de apoio como sendo aquele espaço em que o aluno ia somente para utilizar o equipamento especializado e receber educação especializada, onde se disponibilizava um currículo adaptado, estava representada uma preocupação em assegurar que, o ensino a ser oferecido estivesse definido pelos recursos centrados nas diferentes áreas de deficiência.
Os modos de organização do espaço escolar e de seus contextos estavam, também, condicionados pelos ritmos de desenvolvimento das salas de recursos, de apoio e da cultura escolar. Em outras palavras, como lugar ou cenário em que se levava a cabo a educação especial e/ou formal, ou como representação ou textualidade dotada de significação, o espaço dessas salas configurava as práticas com que se operava a vida acadêmica e o comportamento dos alunos, bem como transmitiu e expressou uma determinada cultura.
Na literatura sobre sala de recursos e apoio, os autores faziam referência a um ordenamento temporal como elemento fundamental na orientação dos marcos de sua prática. Era possível depreender que esta referência ocorria porque as salas de recursos e apoio constituíram modalidades, processos, ações e indivíduos que tendiam a se configurar diferençadamente. A este respeito, as idéias de Frago assinalaram que,

o tempo escolar é, primeiramente, um tempo pessoal, institucional e organizativo. Por outra parte tem sido entendido, desde essa dupla perspectiva, um dos instrumentos mais poderosos para generalizar e apresentar como natural e única, em nossas sociedades, uma concepção e vivência do tempo como algo mensurável, fragmentado, seqüenciado, linear e objetivo que traz implícita uma visão de meta e futuro (1994, p.19).

	Algumas características do tempo escolar, a sua organização, suas práticas, sua estrutura nos diferentes sistemas de ensino, implicavam em definições diferençadas sobre a arquitetura temporal da educação. Dada a premência da necessidade de escolarização dos alunos com deficiência e, portanto, a necessidade de assegurar o acesso à escolaridade básica, as salas de recursos e de apoios instituíram jornadas de trabalho distintas.
	 A visão temporal vinha permeando a prática educativa, o distanciamento dessas modalidades de atendimento das outras e, principalmente, a possibilidade de homogeneização das necessidades do grupo de alunos. O emprego dessa visão possibilitava a reconstrução de uma cultura escolar como resultado dessa dupla evidência, o tempo de aprendizagem e a aprendizagem do tempo. Por um lado, a existência de uma cultura própria do “especial” que diferia e se opunha em grande parte à cultura do “comum”. Por outro, a necessidade de criar uma cultura da diferença, pelo tempo, que modificasse algumas idéias básicas dessa cultura e modos de fazer “especiais”. Vale dizer, da existência de uma cultura escolar que era preciso conhecer e analisar antes de pretender qualquer diferença de fundo.
As adaptações curriculares, por sua vez, concretizavam a relação espaço-tempo. Na realidade brasileira, as adaptações visavam
atender às necessidades particulares de aprendizagem dos alunos. Bem como implicam em planificações pedagógicas e ações docentes fundamentadas em critérios que definem: o que o aluno deve aprender, como e quando aprender, que formas de organização são mais eficientes para o processo de aprendizagem, como avaliar o aluno (Brasil, 1999, p.33).

Já no Despacho normativo n. 98, de 20 de junho de 1992, do Ministério da Educação Português, currículo adaptado era entendido como:

a modificação de um plano de estudos para alunos diferentes daqueles para quem o plano estava originalmente desenhado; podem dever-se a variados fatores (diferentes contextos individuais e sócio-geográficos), mas o seu objetivo é sempre o de inserir no currículo formal ajustamentos ou modificações de forma a contextualizá-lo até ao nível classe/aluno.


No quadro dessas proposições estava fundamentada, como base da origem dos currículos adaptados formalizados, a introdução de modificações onde estariam definidas claramente diferenças perante o currículo regular. Sendo assim, as adaptações curriculares podiam incorrer somente na possibilidade de se transformarem em adaptações pontuais decididas ao nível da turma pelo professor. Tal formato de adaptações colocava o professor especializado ou não, como elemento diferencial na composição das salas de recursos e de apoio, ocupando um espaço e um lugar. 
Um espaço compreendido a partir das relações que iria estabelecer com diferentes indivíduos, para qual somente ele estava preparado e; um lugar projetado em virtude do requerimento de uma formação fundamentada no conhecimento das áreas de deficiências e necessidades ditadas por elas. Por isso, sua função e papel entravam em destaque na conceituação das adaptações curriculares.
Colocado de modo extremamente simplificado, a tarefa dos professores das salas de recursos e de apoio frente às adaptações curriculares, parecia surgir do encontro entre eles e os professores das salas comuns, e do desencontro entre as expectativas normativas em relação ao aprendizado dos indivíduos que freqüentavam essas salas e o desempenho por elas alcançado. Esse encontro/desencontro alimentava a tendência à vinculação da deficiência a necessidade de práticas mais normalizadas possível, com as quais os professores deviam contar para a escolarização de seus alunos. Vinculação essa que se transformou na condição determinante para não ser as questões metodológicas e técnicas as questões fundamentais dessa prática. 
O fato era que, nessa na produção do conceito de adaptações curriculares para a educação especial, especificamente para as salas de recursos e de apoio, no tecido de um espaço escolar determinado por si mesmo, surgia uma variável geradora de sua imagem como sala de aula racionalmente planificada ou como espaço marginal e diferençado. Nesse sentido e, considerando a escola brasileira e portuguesa com suas formas de seleção e de legitimação das relações de classe, assentadas em uma base cultural onde a culpabilidade pela exclusão seria dos próprios excluídos, presenciou-se a alteração do conceito e/ou função e, da população dessas salas.

A inclusão como variável determinante e interna da reorientação das salas de recursos e de apoio.

A partir do quadro conceitual construído, podia observar que as salas de recursos e de apoios foram delineadas como um atendimento determinado por uma prática que nasceu centrada nas deficiências, tomando como pontos de partida para tal, a perspectiva de integração, um espaço diferenciado de ensino e, indicativos concretos de entendimento diferenciado das possibilidades de aprendizagem dos alunos com necessidades especiais. Esse entendimento, entretanto, vem sendo alterado em um movimento de incorporação de uma nova normalidade educativa e cultural construída pela escola.
Uma parte não menor desse movimento foi conseqüência da introdução de novos padrões educativos, que só a escola podia assegurar. Tais padrões eram requeridos a partir da definição e consagração do princípio da “escola para todos”. Esse princípio avançou no encontro de uma escola que fosse capaz de enfrentar o desafio determinado pela premissa de que precisava lidar com as diferenças, qualquer que fossem elas: de raça, gênero, condições sociais e alterações orgânicas.
O desafio, portanto, não estava somente na escolha da melhor modalidade ou de um novo conceito para elas, a fim operar a inclusão, mas consistia, acima de tudo, em não perder de vista a generalidade dos alunos, melhor dizendo, as modificações que esta experiência colocava a todos os sujeitos no espaço social. Não se tratava apenas da percepção das diferenças individuais dos alunos na escola, mas das diferenças individuais de todos na totalidade das relações sociais. 
Para Stainback e Stainback (1992), a inclusão total seria um novo paradigma que pressupunha uma mudança: não se tratava mais de ajudar somente os alunos integrados que apresentam dificuldades; a ênfase era ampliada de modo a se considerarem as necessidades de suporte de cada membro da escola (o pessoal e todos os alunos), para que eles tivessem sucesso no curso educacional geral.
Essa ampliação podia, por um lado, redundar em universalização das oportunidades educacionais para os indivíduos com necessidades especiais, mas, por outro, podia reiterar a falta de acesso à educação especializada para esses mesmos indivíduos que, se encontravam sem oportunidades de escolarização. A adesão à inclusão total poderia, segundo Mendes, “paradoxalmente, resultar no futuro em uma forma de escamotear a retirada do poder público, reduzindo ainda mais a ação do Estado na educação de crianças e jovens com necessidades especiais (2000 p. 43)”. 
A análise da educação inclusiva, ainda que ao nível teórico, permitia constatar que uma inclusão total, entendida como a colocação de todos os indivíduos indistintamente na escola/classe comum, viria a ser uma estratégia que, por um lado, desmistificaria a necessidade de ensino especial de alguns indivíduos, mas, por outro, poderia vir a decretar o fim dos atendimentos especializados que, mesmo sob todos os questionamentos quanto à suas práticas, ainda se constituíam, no contexto brasileiro e português, como o único veículo de tentativa de escolarização desses indivíduos.
Considerando que, as categorias tempo, espaço e currículos adaptados já gozavam de certa tradição na chamada organização institucional e pedagógica das salas de recursos e de apoio, a simples manutenção das mesmas, indicou uma inovação relevante na relação educação especial-espaço-escola.
A idéia de criar um espaço limitado pelas necessidades dos alunos, dentre elas, a de um ensino individualizado ou em pequenos grupos, dependente ou não do uso de materiais específicos, levava a uma compreensão desse espaço como único lugar para aprendizagem e ensino o, que estava diretamente ligado à formação e/ou disciplinarização, de instituição de práticas. Um aspecto particularmente importante dessa compreensão estava relacionado à forma pela qual se encorajou a troca entre os professores e a exploração das dimensões do trabalho da aula especial. Isto significava que, as formas de trabalhar consistiam essencialmente na “troca de experiências, informações sobre o ensino e aprendizado dos alunos com necessidades especiais”, devendo ser geridas pela escola e, não asseguradas em tempos, espaços e adaptações previamente definidos. 
Ao mapear os conceitos, evoluções e tendências das salas de recursos e de apoio, certamente encontrei influências múltiplas de fundamentação e entendimento da educação especial, dos atendimentos especializados e dos indivíduos. Foi possível relacionar tais influências com as diferentes épocas e acontecimentos históricos que, acabaram por alterar as diferentes formas de apresentação e indicação das modalidades de atendimento, na pretensão de dissipar as situações de desigualdade de escolarização dessa população.
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