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RESUMO

O artigo apresenta resultados preliminares do Observatório Estadual de Educação Especial de Sergipe. Os
pressupostos teóricos se pautaram nos fundamentos do movimento de inclusão educacional,
especialmente em relação às práticas pedagógicas inclusivas na sala de recursos. O objetivo é descrever
um panorama geral sobre o Atendimento Educacional Especializado na sala de recursos do município de
Aracaju. A pesquisa foi qualitativa e de caráter colaborativa. A coleta de dados compreendeu a realização
de um grupo focal com oito participantes. As entrevistas foram transcritas e analisadas por meio da
técnica de análise de conteúdo. Como resultado, o estudo aponta a existência de divergências entre as
políticas educacionais e a realidade investigada, portanto, o desafio é alcançar a educação que contemple
a diversidade da condição humana.

Palavras-chave: salas de recursos multifuncionais; educação especial inclusiva; atendimento educacional
especializado

ABSTRACT

The paper presents preliminary results of the Observatory State Special Education of Sergipe. The
assumptions were based on the theoretical foundations of the movement of special inclusion, especially in
relation to inclusive teaching practices in the resource room. The goal is to describe an overview of the
Educational Service Specializing in the resource room in the city of Aracaju. The research was qualitative
in nature and collaborative. Data collection comprised conducting a focus group with eight participants.
The interviews were transcribed and analyzed using the technique of content analysis. As a result, the
study indicates the existence of differences between the educational policies and the reality investigated,
so the challenge is to achieve the education that addresses the diversity of the human condition.
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INTRODUÇÃO

O sistema escolar brasileiro está diante do desafio de alcançar a educação que contemple a diversidade da
condição humana. No anseio de uma inclusão que se efetive na prática de forma harmoniosa,
consideramos necessário procurar conhecer as dificuldades que estão sendo reveladas na sua
operacionalização.

Bertuol (2010) enfatiza que a Educação Inclusiva é uma abordagem que procura responder às
necessidades de aprendizagem de todas as crianças, jovens e adultos, com foco específico nas pessoas ou
grupo de pessoas que estão excluídas da efetivação do direito à educação e que estão fora da escola ou
enfrentam barreiras para a participação nos processos de aprendizagem escolar.

O presente texto visa a trazer uma reflexão sobre a questão da inclusão escolar na realidade brasileira,
com ênfase nas “Salas de Recursos Multifuncionais” (SRMs), abordando também a formação do professor.
Tem como objetivo descrever um panorama geral sobre o Atendimento Educacional Especializado em
algumas salas de recursos do município de Aracaju. Desde 2005 a Secretaria de Educação Especial/MEC
vem apoiando a criação deste serviço de atendimento educacional especializado (AEE) para pessoas com
necessidades educacionais especiais. O papel do AEE é de oferecer procedimentos educacionais específicos
de acordo com cada tipo de deficiência, ou seja, as ações são definidas de acordo com cada aluno, numa
perspectiva de complementar e/ou suplementar suas necessidades educacionais, não se configurando em
reforço escolar. Os professores que atuam nas salas de recursos devem participar de maneira colaborativa
com o professor da classe comum para a definição de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso ao
aluno com deficiência ao currículo e a sua interação no grupo, entre outras ações, para promover a
inclusão deste aluno. A ênfase na formação de professores das salas de recursos envolve um contexto que
pretende desvelar propostas direcionadas para a mudança de práticas pedagógicas, fazendo com que o
professor incorpore vivências no conjunto de saberes da sua profissão. Nesse sentido, entendemos que
são os atores principais para a formulação e desenvolvimento de políticas que tenham o objetivo de
garantir um ensino de qualidade para as pessoas que apresentam algum tipo de deficiência. A literatura
vem apontando e as circunstâncias comprovam que sem a adequada formação de professores não há
garantias de um ensino de qualidade, e não se processa uma reforma educativa e, conseqüentemente, não
transparece nenhuma inovação pedagógica. Nesse sentido, utilizamos a pesquisa colaborativa, pois
entendemos que “ser capaz de indagar/refletir” é condição profissional por excelência do professor, a ser
aprendida e exercitada ao longo de sua formação, e é essa condição que lhe vai permitir manter princípios,
ideias, ideais, atitudes e conhecimentos recebidos ao longo da formação, apesar das interdições e
mensagens contrárias postas pela prática docente e pela realidade escolar ao longo do exercício de sua
profissão. Dentre todas as lacunas na formação de professores, a questão do refletir é um dos aspectos
mais graves no contexto da formação do professor. Porque é, justamente, este fator que impede que o
próprio exercício da profissão se torne, conforme nos alerta Giroux (1994), oportunidades de
aprendizagem do discurso e das práticas de liberdade e de democracia; de entendimento crítico das
situações, acontecimentos e fatos educativos, sociais, culturais; de formas de interrogação do real; de
relacionamento entre a esfera de atuação ética, política e social e a esfera de atuação educativa e
pedagógica.

Um pouco sobre a História da Educação Especial no município de Aracaju

A conquista e o reconhecimento dos deficientes como cidadãos que possuem direitos deram-se através de
um processo histórico. A sociedade de hoje ainda mantém algumas ideias dessa construção sociocultural
que se manifestou durante séculos (MAZZOTTA, 2005).

As instituições sergipanas, entre a década de 20 até o início da década de 60, não eram voltadas para a
Educação Especial. Com o passar dos anos, surgiram entidades de caridade, voltadas para ajudar os
deficientes, principalmente na saúde espiritual e corporal. Devido a crenças populares existentes e
desconhecimento quanto à deficiência, a reação da sociedade sergipana, inicialmente, foi de repugnância,
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medo, caridade.

Posteriormente, perceberam-se atitudes de preocupação com o deficiente quanto a sua dignidade,
qualidade de vida e cidadania, no entanto, a educação para os deficientes não era a maior preocupação da
sociedade no presente momento.

Após a Constituição de 1967 apresenta-se como obrigatoriedade o atendimento educacional e não
somente médico aos deficientes, as escolas começaram a questionar sobre a educação desses alunos e
apresentavam claramente em seus regulamentos a proibição da matrícula dos mesmos.

Foi notando-se a necessidade de oferecer um atendimento especializado às pessoas que precisavam de
um atendimento educacional especial, que no início da década de 60 surgiu uma instituição voltada às
pessoas com deficiência. No dia 26 de junho de 1962 inaugurou-se o Centro de Reabilitação Ninota Garcia,
com um maior número de atendimentos voltados para cegos e surdos. No dia 27 de agosto de 1967, foi
criada a Associação de pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), com maior clientela, inicialmente, de
pessoas com Síndrome de Down.

O município de Aracaju preocupou-se principalmente com a capacitação do pessoal, visando à nova
modalidade de ensino (Educação Especial) que seria implantada pela Secretaria de Educação. Durante o
período de 1991 a 1998, o município ofereceu 12 cursos para professores, 02 encontros abertos, 01
seminário e proporcionou aos professores a participação em eventos fora do Estado.

Em 1991, a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), elaborou um projeto, “A Estimulação Essencial do
Deficiente Auditivo”, sendo desenvolvido até o ano de 1994. Em 1995, foram criadas salas de recursos
para estimulação precoce de crianças de zero a seis anos e implantou-se em três escolas: Escola de
Primeiro Grau Oscar Nascimento, na Pré- escola Ana Luiza Mesquita Rocha e na Escola Áurea de Melo
Zamour.

Este atendimento era realizado em uma sala de recursos, com deficientes auditivos da pré-escola, visando
a estimulação precoce. Mais tarde, esse atendimento foi inserido no ensino fundamental.

O município de Aracaju apresentou como proposta integrar, incluir a criança nas escolas e salas de aulas
regulares, sendo assim, não se criou escolas especiais e sim salas de recursos.

A SEMED desenvolveu trabalhos em parceria com instituições não Governamentais, como APAE e APADA
(Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos), totalizando 171 alunos atendidos integralmente
no ano de 1996. No ano seguinte, houve uma divisão, e os alunos atendidos nas instituições não
constavam mais nas estatísticas da Secretaria, constando apenas 22 alunos em atendimento com
necessidades educacionais especiais.

Ainda em 1997, o atendimento em sala de recursos foi ampliado às pessoas com Síndrome de Down,
deficientes físicos e mentais. No mesmo período, professores foram capacitados nessa área e também na
área de deficientes visuais. O número de alunos atendidos foi aumentando com os decorrer dos anos e em
1998 já atendiam 86 alunos.

Após deixarem a estimulação precoce, os alunos eram encaminhados para serem inseridos no ensino
regular. Visando a ampliação da sala de recursos, como também, a inclusão e integração desses alunos no
ensino regular, em 1999 criou-se o Centro de Apoio Pedagógico às Pessoas com Deficiência Visual –
CAP-DV, atendendo 23 alunos.

Em 2001 o município lançou o programa “Frente Popular Aracaju para Todos”, apresentando como um dos
princípios a educação para pessoas com necessidades especiais. A partir desse momento, os prédios
escolares começaram gradativamente a serem reformados para adequar-se aos deficientes, tornando o
espaço escolar mais acessível para os mesmos. Assim como também ocorreu uma formação específica e
continuada para os profissionais da Educação Especial.
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No ano de 2002, o número de alunos atendidos cresceu de maneira muito rápida. Passaram a atender 55
alunos com deficiência auditiva, 31 alunos com deficiência motora, 121 com deficiência mental,
distribuídos no ensino regular e em uma classe especial e 100 alunos com deficiência visual, atendidos no
CAP-DV, sendo que 28 desses alunos estavam inseridos no ensino fundamental regular.

Em 2003, realizou-se vários cursos de sensibilização e aprimoramento dos conhecimentos dos profissionais
que trabalhavam com os deficientes durante todo o ano letivo, envolvendo todas as áreas de ensino.
Dentre esses cursos, destacou-se “Orientação e Mobilidade”, desenvolvendo vivência em locais públicos
como, por exemplo, no mercado municipal Thales Ferraz, localizado no centro de Aracaju e no Shopping
Riomar, no bairro Coroa do Meio.

No ano de 2004, a Secretaria Municipal de Educação, por meio do Núcleo de Educação Especial, ofereceu
em 32 instituições de ensino, diversos serviços de apoio necessários ao processo de inclusão, não
deixando de oferecer o atendimento psicológico, psicopedagógico e de psicomotricidade, aos 256 alunos
com deficiências e/ou distúrbios de aprendizagem.

A Coordenadoria de Educação Especial (COEESP) dispõe de 19 salas de recursos em funcionamento, com
27 professores lotados nas mesmas. Os professores que trabalham nessas salas possuem pós-graduação
em Educação Especial assim como também participam de um curso de capacitação oferecido pelo
Ministério de Educação (MEC).

A equipe da COEESP da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) é formada por quatro técnicas
pós-graduadas em Educação Especial. As principais atividades desenvolvidas pela equipe é realizar
encaminhamento e acompanhar os alunos com deficiência nas instituições escolares, na sala de recursos,
ONGs, no Centro de Apoio Pedagógico às Pessoas com Deficiência Visual (CAP-DV), Associação Sergipana
de Equoterapia (ASE), abrigos, Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). A equipe também
realiza visita domiciliar, como também, proporciona orientação aos professores que trabalham com alunos
que apresentam algum tipo de deficiencia.

A COEESP conta ainda com o apoio de convênios, realizados com a Associação de Pais e Amigos dos
Deficientes Auditivos (APADA), Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Instituto Pedagógico
de Apoio a Educação dos Surdos (IPAESE) e Centro de Integração Raio de Sol (CIRAS).

Metodologia

A pesquisa é qualitativa e colaborativa. A pesquisa envolveu três grupos focais, porém, nesse artigo
apresentaremos apenas os resultados de uma parcela da pesquisa, representando um grupo focal. Para a
pesquisa foram seguidos os pressupostos da pesquisa colaborativa, com ênfase nas práticas da
pesquisa-ação (MENDES, 2010). A opção por esse tipo de pesquisa se deu pelo significado contido no seu
conceito: fazer pesquisa "com" os professores e não "sobre" eles (LIEBERMAN, 1986). Ibiapina (2008),
define a pesquisa colaborativa como uma proposta de investigação educacional, capaz de articular a
pesquisa e o desenvolvimento profissional por intermédio de aproximações entre universidades e escolas.
Trata-se de um processo de investigação na ação, que possibilita a reflexão e a colaboração entre os
participantes e a pesquisadora. Capellini (2004) comenta que a literatura científica de países com maior
experiência na inclusão educacional aponta o trabalho colaborativo em contexto escolar como uma
estratégia que vem se mostrando eficiente para solucionar problemas relacionados ao processo de ensino
e aprendizagem, bem como na promoção do desenvolvimento profissional dos educadores. Segundo a
autora, estudos de diversas áreas vêm destacando a colaboração como principal elemento no trabalho em
equipe, uma vez que requer uma relação de respeito mútuo, convivência com as diferenças, além de
consistir num processo flexível e de negociação constante.

Participantes
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Na pesquisa contou-se com a participação de 08 (oito) professores da sala de recursos do município de
Aracaju, por meio de grupo focal, envolvendo 02 (dois) pesquisadores membros do grupo.

Instrumentos

Para a coleta de dados foram utilizados roteiros de entrevistas semi-estruturadas. Foram realizados quatro
encontros.

Tratamento dos Dados

As entrevistas foram transcritas e analisadas por meio da técnica de análise de conteúdo.

Resultados e discussão

Formação de professores para a inclusão escolar

Nesse tópico iremos abordar aspectos relacionados à formação do professor para a inclusão escolar. Os
temas que emergiram nas discussões e que a seguir delineamos, referem-se aos processos formativos, ao
ingresso na carreira docente, relação entre política e formação de professores.

O grupo focal foi composto de 08 (oito) professores da sala de recursos. Percebemos que 100% das
professoras são do sexo feminino e encontram-se entre 30 e 56 anos de idade. Essas professoras estão na
área de educação especial no intervalo de 01 (um) a 20 (vinte) anos, trabalhando com crianças que
necessitam de um atendimento educacional especializado.

A formação inicial dessas professoras é de ensino superior, divididas entre os cursos de Pedagogia
Licenciatura (75%), Educação Física (12,5%), e Letras Português/Espanhol (12,5%), sendo que as
professoras dos dois últimos cursos e duas professoras de Pedagogia possuíam magistério. Ressaltamos
aqui o fato de quatro participantes possuírem a graduação ou a formação no magistério de nível médio
quando iniciaram sua atuação na Educação Especial, sem ter realizado qualquer especialização ou
capacitação que as habilitasse diretamente à atuação nos serviços especializados. No que se refere à
formação inicial, alguns autores vêm apontando que o conjunto de saberes, atitudes, valores dos quais se
apropriam os futuros professores, constitui a base sobre a qual se dará o estabelecimento de hábitos,
durante o exercício da profissão (Tardif, Lessard e Lahaye, 1991; Mizukami, 1996; entre outros).
Imbernón (2002 apud Mizukami) corrobora da ideia de que o papel da formação inicial é fornecer as bases
para construir um conhecimento pedagógico especializado, pois constitui-se, segundo ele, no começo da
socialização profissional e da assunção de princípios e regras práticas. Apontam que o processo global de
formação de professores deve estar fundamentado também, na articulação entre teoria e prática
possibilitando ao futuro professor, um contato direto com a realidade na qual irá atuar, desde o início do
curso. Deve ainda, prepará-lo para analisar e discutir as questões relativas à função social da escola e a
importância de seu trabalho; considerar as diferenças individuais dos alunos e a complexidade da prática
pedagógica. Se a formação do futuro professor basear-se nestes pressupostos, haverá talvez indícios mais
seguros de um preparo inicial mais rigoroso, objetivo e efetivo. O relato das participantes revela que na
atual situação educacional de nosso país, faz-se necessário, além de elaborar e programar propostas de
mudanças na formação inicial do professor, realizar ações de caráter imediato. No entanto, não devemos
desconsiderar a importância da formação inicial aliada à formação continuada. Quanto ao ingresso na área
de Educação Especial, houve unanimidade nas repostas, quando afirmaram que foram se apaixonando
pela área, através de cursos promovidos pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED). Podemos
perceber que no ato de assumirem seu posicionamento profissional em uma área que não representa um
desejo inicial, sinalizam empatia com este papel profissional e incorporam a responsabilidade que a ele se
agrega. As professoras ressaltaram que não houve uma escolha pela área, e sim uma descoberta
profissional, pois o estabelecimento de vínculos é, muito destacado no discurso das mesmas. É
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interessante notar como as mesmas se apropriaram da condição de professoras da Educação Especial,
especialistas no atendimento de um público específico, mostrando a maneira ativa como foi se constituindo
sua profissão docente. As professoras apresentaram habilitação para trabalhar com deficientes intelectuais
(12,5%), deficientes auditivos (37,5%), deficientes visuais (12,5%), deficientes físicos (12,5%) e pessoas
com deficiência múltipla (12,5%). Somente uma professora não respondeu essa questão.

Além dessas habilitações, quatro professoras fizeram especializações na área de Educação Especial, sendo:
03 (três) realizaram curso na área de Educação Inclusiva e 01 (uma) no Atendimento Educacional
Especializado, buscando mais formação para trabalhar com as pessoas com deficiência na sala de
recursos. As outras 04 (quatro) professoras não responderam essa questão. Quanto à formação
continuada, nos últimos dois anos (2011/2012) as professoras procuraram realizar cursos oferecidos pela
SEMED que auxiliariam as mesmas no atendimento na sala de recursos. Os cursos realizados foram os
seguintes: Atendimento Educacional Especializado, Autismo, Libras, Noção Básica de Braille, Noção Básica
de Sorobã, Estimulação Essencial, Tecnologia Assistiva, Professor Interprete, Aperfeiçoamento na Área de
Deficiência Visual, Aperfeiçoamento para a Inclusão Escolar de Alunos com Necessidades Especiais,
Adaptações Curriculares em Educação Especial para o Ensino Médio e Psicomotricidade. Candau (1996)
afirma que a formação continuada de professores pode se dar nas universidades, cursos específicos de
especialização e/ou aperfeiçoamento estabelecidos entre universidades e secretarias de educação para a
atualização dos docentes das respectivas redes de ensino. Esses cursos são realizados em modalidade
normal de caráter presencial ou à distância. Nesse sentido, a autora ainda enfatiza a importância de se
criar uma nova concepção de formação continuada. Todo processo deste tipo de formação tem que ter
como referência fundamental o saber docente, o reconhecimento e a valorização do saber docente. Além
disso, os processos de formação continuada têm que considerar as diferentes etapas do desenvolvimento
profissional, pois as necessidades e desafios do professor, que está iniciando sua carreira docente, não são
iguais às do professor que já está na prática em sala de aula e também não são iguais às do professor que
já está se encaminhando para o final de carreira docente. A partir desta perspectiva, podemos inferir
através dos relatos das participantes, a importância de uma formação continuada que envolva estudos
sobre o processo de desenvolvimento e de aprendizagem dos alunos, com abrangência no uso de
metodologias especificas e técnicas de investigação que auxiliem para o desenvolvimento de atividades na
sala de recursos. Neste sentido, a formação do professor deve ser orientada para uma constante interação
e reciprocidade entre a formação inicial e a formação continuada. Observamos que a formação do
professor é um dos momentos do desenvolvimento profissional. Portanto, entrelaçando formação inicial e
continuada, pressupõe-se a construção coletiva do conhecimento profissional, entendendo também a
realidade da escola como um princípio curricular de toda formação. Podemos destacar nas respostas
dadas, a concordância geral de que as políticas de inclusão trouxeram como demanda a necessidade de
busca de conhecimento e de ampliação da formação. Interessante destacar que a fala das professoras
revelam uma insatisfação no que se refere ao fato de, muitas vezes, a capacitação oferecida pela
Secretaria de Educação ter como foco a formação em aspectos clínicos do desenvolvimento das
deficiências. Nesse sentido, quando, no encontro com o cotidiano profissional de professora, esse tipo de
conhecimento torna-se improdutivo, visto que não encontram elementos que lhe possibilitassem
compreender como se dão os processos de desenvolvimento e de aquisição de conhecimentos no cotidiano
escolar. No que se refere à definição política do papel do professor da sala de recursos, os docentes
afirmaram que com base nos documentos oficiais, percebe-se que o professor é essencial na efetivação da
educação inclusiva, pois é tratado como agente condutor que deve assegurar e assessorar essa política
dentro das escolas. A Resolução nº 4 (BRASIL, 2009) em seu Art. 13 descreve as atribuições do professor
de Atendimento Educacional Especializado (AEE). Dessa forma, ao analisar essa gama de atribuições fica
evidente que o professor do AEE é o intermediador da política de inclusão nas escolas. Sem esse
profissional, segundo suas atribuições destacadas pela Resolução nº4 (BRASIL, 2009) fica inviável a
efetivação de uma escola inclusiva. No entanto, podemos perceber na fala das professoras a certeza de
que nos documentos legais o professor não está evidente pela sua atuação docente, uma vez que o
destaque está colocado sobre a sala de recursos multifuncionais. Assim, o professor de Educação Especial
vem sendo deslocado de agente facilitador, para mais um recurso do AEE na sala de recursos
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multifuncionais. Portanto, chega-se à conclusão que há uma falta de definição sobre quem é esse
profissional. Outra questão apontada unanimemente pelos professores foi o fato de não se sentirem aptos
para oferecer o AEE em sala de recursos para alunos de qualquer nível, como também, para qualquer tipo
de aluno (diversas deficiências). Destacam como elementos que geram dificuldades à atividade docente:
falta de recursos materiais mínimos e a escassa formação continuada. Quanto à demanda de formação, as
professoras apontam a necessidade em todas as áreas especificas, como também, nas técnicas e materiais
que auxiliam no aprendizado dos alunos do AEE, na perspectiva de diminuir as diferenças de
aprendizagem dos alunos com deficiência, tendo em vista o ambiente heterogêneo que encontram na sala
de recursos.

Avaliação do estudante com necessidades educacionais especiais

Nesse tópico iremos abordar aspectos relacionados à avaliação para identificação de alunos com
deficiência e avaliação para o planejamento individual dos alunos.

Avaliação para identificação

Em 1996, a Secretaria de Educação do Estado de Sergipe (SEED) implantou o Centro de Referência em
Educação Especial do Estado de Sergipe (CREESE). A unidade atende qualquer pessoa que procure pelos
seus serviços para uma avaliação diagnóstica. Esse setor tem a função de realizar diagnóstico,
encaminhamentos e acompanhamento do processo educacional de alunos com deficiência e todo o Estado
de Sergipe. A equipe é composta de especialistas como: assistentes sociais, psicólogos, fonoaudiólogos,
pedagogos/psicopedagogos, terapeuta ocupacional e psicomotrocista; são esses profissionais que
encaminham os estudantes para os serviços de apoio. Esses profissionais são vinculados à Secretaria do
Estado da Educação de Sergipe.

Os professores afirmaram que geralmente quem faz a identificação e encaminhamento inicial é o professor
da sala de aula regular. O processo de avaliação segue os seguintes passos:

1. Preenchimento da Caracterização Pedagógica (tipo de questionário) pelo professor da sala de aula
regular;

2. O referido questionário é entregue na Coordenadoria de Educação Especial (COEESP), setor da SEMED
responsável pela Educação Especial na rede municipal de Aracaju;

3. A COEESP envia o questionário de caracterização pedagógica para o CREESE, que através da equipe de
profissionais, realizam o diagnóstico do aluno e emitem um relatório;

4. O CREESE encaminha o relatório (Anamnese) do aluno para a COEESP, indicando o tipo de deficiência,
como também, indicando o tipo de serviço de apoio que o aluno irá precisar;

5. A COEESP, de acordo com as orientações do relatório, poderá encaminhar o aluno para instituições de
ensino, oficinas pedagógicas ou organizações não-governamentais que tenham convênio com a Secretaria
Municipal de Educaçao. Importante salientar que a depender da situação levantada, os alunos poderão ser
matriculados nas unidades que ofertam, exclusivamente, educação especial, visto que ainda existe esse
tipo de instituição no Estado de Sergipe. A escola na qual o aluno foi encaminhado receberá uma cópia do
relatório emitido pelo CREESE. Importante salientar que existe apenas um instrumento de avaliação e
identificação dos alunos, portanto, independente do tipo de deficiência, todos são avaliados através do
mesmo instrumento. Podemos perceber pela fala das professoras que o CREESE é um setor que tem todo
o poder de definir o rumo das pessoas com deficiência.

Avaliação para o planejamento
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Os dados revelaram que a equipe pedagógica da escola delega ao professor da sala de recursos boa parte
da responsabilidade pelo processo educacional dos alunos com deficiência, o que mostra uma realidade
oposta ao que é estabelecido nos documentos legais.

No que se refere ao planejamento, as participantes afirmaram que cabe ao professor, elaborar, executar e
avaliar um plano de atendimento educacional especializado para o aluno; definir cronograma e atividades
dos alunos, respeitando seus interesses, organizar as estratégias pedagógicas e elaborar e utilizar recursos
acessíveis.

Valadão (2010) afirma que a ideia de se planejar personalizadamente a educação de estudantes em
situação de deficiência nasceu junto com a própria Educação Especial. Há muito tempo, a literatura vem
sendo taxativa quanto à necessidade do planejamento educacional individualizado (PEI) de organizar e
otimizar o percurso de desenvolvimento de alunos em situação de deficiência e para guiar a práxis na sala
de aula. Especificamente, na área de Educação Especial, esse planejamento assume especificações
individualizadas, fazendo do PEI um mecanismo essencial para se garantirem os resultados esperados no
processo de escolarização de pessoas em situação de deficiência. Podemos constatar que o planejamento
é feito por cada professor, não há nenhuma orientação por parte das escolas. O professor da sala de
recursos é que define os conteúdos e o que vai ser ensinado. Não há reuniões para planejamento.

Nesse sentido, concordamos com (Amando; Mcbride, 2001) que a proposta do planejamento educacional
individualizado pode ser traduzida como a forma de produzir documentação ou registro para promover e
garantir, como um contrato, a aprendizagem de estudantes em situação de deficiência por meio da ação
compartilhada pelas pessoas responsáveis ou que deverão trabalhar com esses estudantes

Portanto, entendemos que a responsabilidade da promoção do atendimento e desenvolvimento
educacional das pessoas com deficiencia não deve ser exclusividade dos professores que atuam nas SMR,
mas sim é necessário que exista a consciência de todos aqueles que de alguma forma sempre estão
inseridos no cotidiano destes alunos ou que, de alguma forma, contribuem com a continuidade do
processo educacional: Gestores, coordenadores, professores, funcionários, e alunos ou seja, toda
comunidade escolar, juntamente com as famílias dos deficientes e também os dirigentes governamentais
(através dos incentivos por meio de elaboração e garantia na aplicação das leis).

Considerações finais

Podemos concluir que o professor da sala de recursos idealizado pela atual política de Educação Especial é
um profissional adaptado para a implementação da inclusão escolar nos diversos níveis, sendo ele o gestor
da inclusão na escola e o técnico que mediante o uso de recursos especializados desenvolve habilidades
especificas com os alunos que frequentam a sala de recursos multifuncionais. Portanto, em nenhum
momento percebe-se a preocupação com o processo pedagógico e/ou ensino-aprendizagem. Constata-se
que os professores da sala de recursos têm, de maneira geral, demonstrado compromisso com a questão
da aprendizagem dos alunos, porém, é necessário definir estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso
ao currículo para os alunos que freqüentam essas salas.

Uma das dificuldades encontradas durante as discussões foi a falta de capacitação dos docentes para
receber alunos com deficiência, não obstante a disposição dos mesmos em receber estes alunos, tentando
criar estratégias de aprendizagem que favoreçam o desenvolvimento dessa clientela.
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