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RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo investigar as representações sociais (estereotipias) acerca da
inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais. Muitos são os desafios que permeiam a
Educação Brasileira, entre eles a Inclusão é um dos mais complexos em questão. Trata-se de um estudo
descritivo, com abordagem qualitativa, que utilizou entrevistas estruturadas para a coleta das
informações. As entrevistas foram analisadas de acordo com os objetivos da pesquisa. Da análise, é
possível identificar as angústias, dificuldades e desafios dos professores acerca da inclusão de alunos com
necessidades educacionais especiais, onde a realidade do ensino é um desafio que perpassa o processo
cíclico de construção e desconstrução do saber atrelado ao “não saber”, se misturando com o desejo de
querer fazer, entretanto não saber como.
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ABSTRACT

This paper aims to investigate social portrayals (stereotypies) of students’ inclusion with special learning
necessities. Many challenges permeate Education in Brazil, among them; Inclusion is one of the most
complex. This is a descriptive study with a qualitative approach that used structured interviews in
conformity with the research objectives. According to the analysis it is possible to identify the teachers’
anguish, difficulties and challenges to include students with special learning necessities, in places where
the schooling reality is a challenge that pervades the knowledge’s construction and deconstruction cyclic
process.
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INTRODUÇÃO

Dentre os desafios que os professores do ensino fundamental, principalmente os que atuam nos anos
iniciais, são confrontados em sua prática docente, destaca-se a inclusão de alunos com necessidades
educacionais especiais. A Educação Inclusiva constitui-se numa aplicação prática ao campo da Educação
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de um movimento mundial, denominado Inclusão Social.

A intenção deste trabalho foi realizar um estudo que possibilitasse investigar as representações sociais
(estereotipias), acerca da inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais, em Aracaju, no ano
de 2013, para que, através deste trabalho, possamos discutir sobre a temática, indicando possíveis
caminhos para a inclusão educacional desses alunos.

A análise dos processos psicossociais subjacentes à estereotipia remete necessariamente para fenômenos
de categorização, os quais podem ser objeto da análise enquanto elementos de representação social, até
porque é possível conceber a representação como manifestação do processo de categorização.

A representação social é aqui entendida por um conjunto de conceitos, proposições e explicações criados
na vida cotidiana que remetem ao sujeito, as suas modalidades de comunicação, funcionalidade e eficácia
social, sendo o estereótipo a função formadora de orientar a comunicação e os comportamentos, levando
a um caráter de generalização.

Generalização na qual leva o professor de classe comum a encaminhar seus alunos às classes especiais,
porém muitas destas causas não fazem relação ao rendimento acadêmico dos alunos, podendo levar a um
processo de segregação dentro da classe comum derivado do estereotipo que a educação especial
constitui. Martins (2001) destaca que a segregação de alguns alunos ocorre antes mesmo de eles terem a
oportunidade de resolver seus problemas de alfabetização e de adaptação ao ambiente escolar.

Neste sentido, professores do ensino comum excluem seus alunos durante os primeiros meses de contato,
distinguindo no interior das salas de aula, as crianças que irão fracassar no processo de alfabetização,
segundo as suas concepções pessoais. Ao estabelecer a incapacidade dos mesmos, os alunos são
encaminhados para avaliações múltiplas e médicas, a fim de criar um diagnóstico e desviar as
responsabilidades ao fracasso escolar do aluno.

Pensando Sobre Inclusão

Muitos são os desafios que permeiam a Educação Brasileira, entre eles a Inclusão é um dos mais
complexos em questão. As políticas educacionais, projetos de leis, não foram suficientes para reparar ou
resolver os problemas dos grupos de crianças que necessitam de um trabalho mais específico e
qualificado. A partir da Declaração de Salamanca (Espanha, 1994), houve a necessidade de se pensar em
como fazer inclusão, a diferença de incluir e inserir e em como sensibilizar os professores para desenvolver
este trabalho são um dos pontos discutidos e não resolvidos até os dias atuais.

Conforme Mantoan (2004) afirma que o ser humano, sendo relacional, dialógico e singular, é construído
constantemente no convívio com o outro e suas diferenças. Para tanto, é preciso distinguir a natureza
dessa experiência reconhecendo as diferenças entre estar com o outro e estar junto ao outro. Estar junto
ao outro se revela com o que o outro é, reduzindo-se apenas ao fato do mesmo não ser como eu sou.
Estar com o outro se refere a quem é esse outro, um enigma a ser desvendado, algo até então
desconhecido no qual construo uma relação na tentativa de desvendá-lo, construindo identidades que não
se repetem.

Mantoan et al (2004) ainda questiona a construção das identidades ditas ”normais” nas instituições de
ensino categorizando os alunos em grupos excludentes por não possuírem tais características,
comportando a ideia de formação dos grupos idênticos. A Educação Inclusiva é contrária a esse
movimento, defendendo as diferenças como um processo contínuo da multiplicidade e não resultante da
diversidade, pois proclamar a diversidade é reafirmar o idêntico.

Como afirma Silva (2000) abaixo:

[...] a diferença (vem) do múltiplo e não do diverso. Tal como ocorre na
aritmética, o múltiplo é sempre um processo, uma operação, uma ação. A
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diversidade é estática, é um estado, é estéril. A multiplicidade é ativa, é fluxo, é
produtiva. A multiplicidade é uma máquina de produzir diferenças – diferenças
que são irredutíveis à identidade. A diversidade limita-se ao existente. A
multiplicidade estende e multiplica prolifera, dissemina. A diversidade é um dado
– da natureza ou da cultura. A multiplicidade é um movimento. A diversidade
reafirma o idêntico. A multiplicidade estimula a diferença que se recusa a se
fundir com o idêntico (p.100-101)

Partindo desse pensamento, a Inclusão está envolta em uma ampla rede, entre suas linhas estão a escola,
o professor, o aluno e o aluno com necessidades educacionais especiais. A escola deve se constituir como
fonte propulsora de ação e mudanças, lutando para consolidar o espaço escolar das pessoas com
deficiência e conscientizando os demais alunos, sem necessidades especiais, a lidarem com a diferença.

O Professor, a chave da inclusão é um importante mediador, além de contribuir diretamente na superação
de cada criança em relação às suas dificuldades, provê a criança com necessidades educacionais especiais
condições de igualdade social, educacional e de oportunidades. Beneficiando positivamente a construção
de valores essenciais para uma sociedade que vive a base da exclusão. (RAHME e MRECH, 2007)

Jesus (2004) argumenta que existe uma grande dificuldade pedagógica em se trabalhar com a inclusão
decorrente muitas vezes da incredibilidade dos professores em se poder mudar essa situação. É
importante que os professores vejam no aluno deficiente um ser humano que, apesar de suas limitações,
possui direito de aprender como qualquer outra pessoa. A partir dessa conscientização, a instituição que
recebeu o aluno com necessidades educacionais especiais deve trabalhar em conjunto com o professor
para atender e mediar nas questões das dificuldades do mesmo.

Com suas intervenções pedagógicas, são eles os responsáveis pela implementação e o planejamento desse
processo que é constituído cotidianamente em sala de aula. Contudo, devido ao despreparo profissional ou
até mesmo falta de informações devidas, os docentes sentem-se muitas vezes inseguros e inaptos diante
da complexidade que acompanha a inclusão. (SELAU e KRONBAUER, 2009)

Vygostky (1988) em seus estudos define o conceito de zona do desenvolvimento proximal. Sendo esta, a
medida entre a distância da zona de desenvolvimento real (aquilo que a criança já consegue fazer sem
necessitar da mediação do outro) com a zona de desenvolvimento potencial, quando a criança necessita
da mediação do outro na execução de suas atividades. Neste sentido, “aquilo que é a zona de
desenvolvimento proximal hoje, será o nível de desenvolvimento real amanhã - ou seja, aquilo que uma
criança pode fazer com assistência hoje, ela será capaz de fazer sozinha amanhã.” (VYGOSTKY, 1988,
p.58)

[...] Demonstrou-se que o sistema de ensino baseado somente no concreto - um
sistema que elimina do ensino tudo aquilo que está associado ao pensamento
abstrato - falha em ajudar as crianças a superarem as suas deficiências inatas,
além de reforçar essas deficiências, acostumando as crianças exclusivamente ao
pensamento concreto e suprindo, assim, os rudimentos de qualquer pensamento
abstrato que essas crianças ainda possam ter. (VYGOSTKY, 1988, p. 60)

Nesta perspectiva Vygostky (1988) compreende que ao serem deixadas a si mesmas essas crianças não
atingirão a elaboração de um pensamento mais abstrato. Desse modo, seria função da escola cumprir com
o papel de incentivá-las nesse propósito. Baseado nesses pressupostos torna-se evidente o papel do
docente na educação desses alunos, sendo este o de agir na zona de desenvolvimento proximal dessas
crianças.

Para tanto, é necessário adequar as práticas de ensino no tocante as diferenças entre os alunos, sejam
eles diagnosticados com ou sem deficiência, além de criar recursos e estratégias de ensino e materiais
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especializados para a aprendizagem de todos sem discriminação. E assim, continua-se seguindo na luta
pela igualdade de direitos daqueles que de algum modo ainda são vistos pela sociedade como “desiguais”.
(MANTOAN; PANTOJA; FÁVERO, 2007)

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Participaram desta pesquisa, 10 (dez) profissionais que realizam diagnósticos em um Centro de Referência
em Educação Especial da Rede Estadual do Estado de Sergipe. Este Centro é composto por uma equipe
multidisciplinar, contendo psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, assistente social e terapeuta
ocupacional, todos os profissionais da pesquisa também atuam como professores da Rede Municipal de
Ensino do Município de Aracaju, na Educação Especial. O Centro de Referência em Educação Especial foi
fundado há 16 anos neste Estado com o objetivo de diagnosticar, realizar encaminhamentos e orientar as
escolas de todo o Estado sobre o processo de ensino de crianças e adolescentes com necessidades
educacionais especiais.

O presente trabalho trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa. Optou-se como
instrumento da pesquisa uma coleta de dados, um questionário que a princípio caracterizou os
participantes com informações pessoais como: idade, formação acadêmica, tempo de trabalho e tempo de
atuação na educação especial. Posteriormente, esses profissionais preencheram um roteiro com duas
perguntas relativas ao objetivo da pesquisa. Sendo as mesmas descritas abaixo:

1. Qual a primeira impressão ao receber um aluno com necessidades educacionais especiais em sua
sala de aula

2. Quais os maiores desafios enfrentados pelo professor ao lidar com esse perfil de aluno

Este roteiro de entrevistas não constou de categoriais previamente estabelecidas. Elas emergiram da
análise das falas dos professores. As entrevistas coletaram informações, procurando identificar as
preocupações, dificuldades, carências, expectativas e as representações dos professores acerca da
inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais.

Olhar ao desconhecido.

Os docentes que participaram da pesquisa elencaram em sua grande maioria sobre a sensação de
impotência e angústia ao receber um aluno com necessidades educacionais especiais, assim como afirma
Gorgatti (2009) ao relatar que os professores criam resistências, decorrentes da sensação que os mesmos
adquirem, necessitando de um assessoramento necessário a situação.

Uma ressalva a ser feita é que para algumas crianças, é necessário que a escola se adapte a esse sujeito
que fala e se comporta de forma singular, de acordo com as suas possibilidades.

Esse sentimento de angústia que sentem os professores pode ser assim explicado por Ávila (2008) ao
refletir que os professores detentores de uma visão tecnicista, são integrantes da escola, tendo assim uma
postura avaliativa em relação às capacidades e incapacidades de seus alunos, acabando por ancorar-se em
avaliações, diagnósticos e rótulos, para transferir a sua responsabilidade de desenvolver um aluno com
necessidades educacionais especiais.

Essa postura defensiva dos professores que lidam com alunos especiais, é explicitada na fala de um deles,
que tomaremos como exemplo:

“Qual é a necessidade ou a deficiência dele De qualquer modo, tenho uma
sensação de impotência, por não saber lidar com o problema e nem ter a quem
recorrer, pois normalmente o aluno portador de necessidades especial ou
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educacional é responsabilidade única do professor.” (Depoimento de um docente
com 23 anos de experiência em educação inclusiva- sujeito 3)

É necessário pontuar que a incapacidade referida acima poderá ser uma suposta incapacidade. Na
verdade, os professores possuem um saber inconsciente sobre como atuar frente a esses alunos, deixando
claro que é preciso ver, no aluno, não só um sujeito do conhecimento, como também um sujeito do
desejo, quando diz que é preciso estar “muito atento ao que eles sentem em cada momento”, percebendo
que não há o que corrigir, errar é do humano. Assim como afirma Ávila (2008), todas as crianças
aprendem, o que os alunos com necessidades educacionais apresentam é dificuldades na sua
escolarização, onde o professor deve apostar no seu aluno e a partir daí ele poderá aparecer, na sua
singularidade.

Desafios enfrentados.

A maioria dos docentes ressaltou a importância do investimento em cursos, capacitações, e infraestrutura
das escolas que recebem o aluno com necessidades educacionais especiais, pois no cotidiano escolar esse
aluno chega sem que o professor esteja preparado para lidar com o mesmo e sem que a escola possua
recursos como rampas, banheiros adaptados, livros em Braille, intérprete de Libras, carteiras adaptadas,
entre outros recursos para que a educação inclusiva possa acontecer de fato. Isso é comprovado no
seguinte trecho:

“Para mim, os maiores desafios são: fazer esse aluno se desenvolver, interagir
com os demais colegas, quebrar o preconceito e levá-lo a acreditar que é capaz.
Com toda a realidade da escola pública, salas superlotadas, professores
despreparados, alunos com dificuldade de aprendizagem, falta de estrutura física,
material pedagógico e famílias desestruturadas.”(Depoimento de um docente com
experiência em educação inclusiva- sujeito 6)

Sant’ Ana (2005) em seu estudo observou que muitos professores abraçam a causa, mas acreditam que
para que a inclusão aconteça é necessário investimento em políticas públicas e não apenas o trabalho do
professor isoladamente. A autora citada encontrou que os docentes e gestores acham que seja viável a
proposta inclusiva, contudo enfatizam a necessidade de modificações profundas em todo o sistema
educacional, porque os professores deixam claro que não foram preparados para receber tais alunos na
sala regular e sugerem o auxílio por intermédio das capacitações, formação continuada e apoio de
especialistas. Tal fato é confirmado nesse depoimento:

“O maior desafio reside no fato de atender as necessidades sócio educacionais do
aluno sem rede de apoio, sem colaboração da coordenação pedagógica de
algumas instituições e ainda efetivar as adaptações metodológicas e curriculares
desses alunos. Sendo importante trabalhar os aspectos individuais no ambiente
da sala de aula, onde a proposta ou projeto pedagógico é coletivo, sendo
planejado conforme a carga horária, ou seja, há um limite de tempo para o
professor.”(Depoimento de um docente com experiência em educação inclusiva-
sujeito 2)

Além disso, também ressaltaram a importância do envolvimento de toda a equipe pedagógica somada à
equipe administrativa e de apoio escolar, como porteiro, merendeira, vigia entre outros, e não apenas o
professor e o aluno; é uma relação que deve estender-se para fora do âmbito da sala de aula.

Essa constatação também foi feita por Gomes (2005) ao referir-se ao fato dos professores ainda serem
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resistentes a inovações e modificações nas práticas educacionais. Desse modo, ressalta a importância de
um trabalho em conjunto que envolva toda a equipe pedagógica, oferecendo um suporte para esses
docentes, já que são eles que lidam e recebem esses alunos com necessidades educacionais especiais em
sua sala. Aposta também no investimento de recursos físicos, materiais, capacitações somados e atrelados
com recursos especializados como psicólogos e fonoaudiólogos, para uma melhor efetivação do processo
inclusivo.

Estudos como o de Tessaro (2005) mostram que a realidade é um pouco diferente: ao investigar a opinião
dos docentes e dos alunos tanto da educação especial como da rede regular de ensino, ficou nítida a
insatisfação dos mesmos devido a uma série de fatores presentes no processo de inclusão, são eles: a
falta de investimentos em recursos financeiros principalmente dos Órgãos Governamentais, falta de
infraestrutura das escolas para receber o aluno, como rampas, banheiros adaptados, a falta de preparo e
capacitação dos professores e demais funcionários, o preconceito e a falta de acolhimento presentes na
escola regular, além das dificuldades decorrentes do processo de ensino-aprendizagem dessas crianças no
cotidiano dos docentes.

E, por fim...

O presente trabalho possibilitou refletir sobre o papel do professor frente a alunos com necessidades
educacionais especiais: o de ter compromisso, responsabilidade, competências e habilidades ligadas à
razão para a obtenção do êxito, tentando evitar o fracasso do aluno no ambiente escolar. Mas será que
isso seria suficiente para desmistificar o estereotipo que eles sentem de uma criança notadamente
diferente O que é normal O que é patológico O que é estranho O que é belo

Os profissionais que realizam os diagnósticos são os mesmos profissionais de saúde com formação acrítica
Baseada fundamentalmente na literatura biologizante que aponta o fracasso escolar como decorrência de
problemas da criança Que responsabiliza o aluno pelo seu fracasso e acaba mascarando a incapacidade em
lidar com as diferenças individuais e a sua heterogeneidade.

Evidencia-se a dificuldade em realizar um trabalho individual dentro de um contexto coletivo e
heterogêneo presente na escola comum. Sendo que, os docentes destacaram a questão das salas estarem
quase sempre superlotadas e com isso não conseguirem efetivar as adaptações metodológicas e
curriculares para atender essas crianças com necessidades educacionais especiais e, concomitante a isso,
trabalhar com os demais discentes.

Diante da realidade da escola pública existem inúmeros desafios que perpassam esse processo cíclico de
construção e desconstrução do saber atrelado ao “não saber” do professor. Suas angústias se misturam
com o desejo de querer fazer, entretanto não saber como. Outra questão relevante é o apoio de toda a
equipe pedagógica somada à equipe administrativa e de apoio escolar, como porteiro, merendeira, vigia
entre outros, e não apenas o professor e o aluno; é uma relação que deve estender-se para fora do âmbito
da sala de aula.

As instituições que recebem os alunos com deficiência devem ser conscientizadas a trabalhar em conjunto
com os docentes, pois os mesmos sentem-se muitas vezes angustiados e de “mãos atadas” diante das
dificuldades que vão surgindo no cotidiano da sala de aula. São eles, os professores, com suas
intervenções pedagógicas os autores desse longo processo marcado por encontros e desencontros
denominado inclusão.
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