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RESUMO

A inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais no ensino regular depende da preparação
da comunidade escolar para promover a participação de todos os alunos. Foi objetivo deste estudo
conhecer, do ponto de vista do professor do ensino fundamental da rede pública estadual de classe
regular, as estratégias pedagógicas que utilizavam para a inclusão de crianças com deficiência na classe
comum. Para isso foram realizadas entrevistas semi estruturadas individuais com seis professores da
Escola Estadual Prof. Antônio Fontes Freitas. Após diversas leituras foi possível identificar como temáticas
principais: sentidos e imaginários do professor sobre a deficiência, formação do professor para efetivação
do processo de inclusão, bem como a utilização de estratégias pedagógicas diferenciadas e formação de
rede de apoio na escola. Os entrevistados utilizavam estratégias gerais como aula expositiva, debates, e
específicas como: avaliação dos alunos, adaptação do material, atividades em duplas, parceria com o
professor da sala de recursos e acompanhamento à inclusão. Parte dos entrevistados trouxe uma visão
com relação aos alunos com deficiência permeada de possibilidades, acreditando no potencial de
aprendizagem dos mesmos, enquanto para outros, o discurso centrou-se, sobretudo, na impossibilidade da
aprendizagem. Os docentes identificaram a necessidade de apoio institucional para seu trabalho, incluindo
possibilidades de formação a partir das demandas cotidianas. Responder às necessidades levantadas é
parte dos desafios para implementar a Educação Inclusiva na perspectiva da Educação para Todos, para a
efetivação dos direitos de crianças com necessidades educacionais especiais.
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PALAVRAS CHAVE: Professor de classe regular, Sala de recurso e Inclusão

RESUMEN

La inclusión de los alumnos con necesidades educativas especiales en la educación general depende de la
preparación de la comunidad escolar para promover la participación de todos los estudiantes. Objetivo de
este estudio fue conocer, desde el punto de vista de la escuela profesor de una escuela pública regular de
clases elemental, las estrategias de enseñanza que se utilizan para la inclusión de niños con discapacidad
en el aula regular. Para ello entrevistas semi-estructuradas se realizaron com seis los profesores
individuales del Estado llamada Profesor Antonio Fontes Freitas.

_________________

1 Mestre em Agroecossistemas-UFS, especializado em Língua Brasileira de Sinais(LIBRAS) com Educação
Inclusiva –Faculdade Pio Décimo, Professor de AEE -SEED-Se. Jo.can@superig.com.br

Después de varias lecturas fueron identificados como temas principales: los sentidos y el profesor
imaginario sobre la discapacidad, la formación del profesorado para la ejecución del proceso de inclusión y
el uso de estrategias diferenciadas y la creación de redes de apoyo en la escuela. La encuesta utiliza
estrategias generales como lectura, discusión y específico como la evaluación del estudiante, la adaptación
de los materiales, las actividades en dobles, la asociación con el aula de recursos y seguimiento de
inclusión. Los entrevistados presentaron una visión con respecto a los estudiantes con discapacidades
permeado las posibilidades, creyendo en el potencial de aprendizaje de ellos, mientras que para otros, el
discurso se centró principalmente en la imposibilidad de aprendizaje. Los maestros identifican la necesidad
de apoyo institucional para su trabajo, incluyendo las oportunidades de formación de las demandas
cotidianas. Satisfacer las necesidades de los retos planteados es la implementación de la educación
inclusiva en la perspectiva de la educación para todos, para la realización de los derechos de los niños con
necesidades educativas especiales.

PALABRAS LLAVE:Profesor de classe elementar, Sala del Recursos y Inclusión
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INTRODUÇÃO

O presente artigo retrata a vivência de um professor de Atendimento educacional especializado-AEE no
convívio com colegas de mesma profissão que estão no ensino regular.

O presente trabalho teve como foco principal a aplicação de uma entrevista semiestruturada e de
observações de campo na Escola Estadual Professor Antônio Fontes Freitas (CEPAFF), localizada no Bairro
Marcos Freire I, na cidade de Nossa Senhora do Socorro, aplicamos junto aos professores do ensino
regular.

Durante o artigo iremos retratar a metodologia aplicada e as principais reflexões voltadas aos resultados
obtidos.

METODOLOGIA

O roteiro de entrevistas foi baseado nas seguintes informações;dados de identificação e questões
concernentes a prática pedagógica.

A média de idade dos professore esta entre 31 e 35 anos , o empo de docência médio da escola esta em
torno de nove anos, setenta e cinco por cento dos entrevistados possuem nível superior com pós
graduação , enquanto que dez por cento não possuem especialização e 15 porcento encontram-se em fase
de conclusão.

Em relação as questões concernentes a prática pedagógica as palavras mais citadas pelos entrevistados
foram incapacidade,dificuldade,distúrbio e limitações.Mais adiante iremos enfatizar um pouco mais esses
resultados obtidos.

As Salas de Recursos Multifuncionais (SRMF) foram instituídas pelo Programa de Implantação de Salas de
Recursos Multifuncionais, via Portaria nº 13, de 24 de abril de 2007. Localizada nas escolas de educação
básica das redes públicas de ensino, é o lócus, espaço físico, onde se realiza, prioritariamente, o
atendimento educacional especializado / AEE que “[...] identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos
e de acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas
necessidades específicas” (SEESP/MEC, 2008).

Com a implementação das salas de recursos nas escolas, surgiram também vários questionamentos
favoráveis e contra esse maneira de incluir. Dentro desse contexto, existem muitos aspectos a serem
melhorados.

O próprio Ministério da Educação reconhece, que “inclusão não significa, simplesmente, matricular os
educandos com necessidades especiais na classe comum, ignorando suas necessidades especificas, mas
significa dar ao professor e à escola o suporte necessário à sua ação pedagógica”(MEC/SEESP,1998).
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Em suma, a implantação da Educação Inclusiva implica uma nova postura da escola regular, valorizando a
diversidade em vez da homogeneidade. O projeto político pedagógico e o currículo (englobando
metodologias, avaliação e estratégias de ensino) devem incorporar ações que favoreçam a inclusão social
e práticas educativas diferenciadas que atendam a todos os alunos. Esse processo requer o envolvimento
de todos os atores do cenário educacional, e não apenas dos profissionais ligados à Educação Especial.
Nesse sentido, a Educação Especial não é mais concebida como um sistema paralelo, mas como um
conjunto de medidas que a escola regular põe a serviço de uma resposta adequada à diversidade dos
alunos (OLIVEIRA , 2003).

A verdadeira inclusão deverá ter como alicerce um processo de construção de consensos (valores, políticas
e princípios) proveniente de uma reflexão coletiva sobre o que é escola, quais as suas funções, os seus
problemas e a maneira de solucioná-los. Deve-se buscar uma reflexão orientada para o diagnóstico e para
a ação, e isso não se limita ao atendimento dos princípios normativos legais que justificam a inclusão. É
preciso, [...] adotar a concepção de homem que traça as ações e orienta as formas para pensar na própria
integração (MATTOS, 2002).

Exigem-se, assim, decisões e ações pedagógicas compartilhadas entre profissionais atuantes na escola, e
pais e alunos. O currículo deve servir como roteiro ao professor e deve ser flexível e modificado de acordo
com as aprendizagens individuais. Os educandos podem e devem ser co-autores de planos escolares,
vivenciando todos os atos, do planejamento à avaliação, respeitando-se mutuamente. Nesse processo, há
necessidade de também se avaliar interesses, motivações, potencialidades, necessidades acadêmicas,
habilidades etc. As avaliações devem ser processuais e direcionadas a um replanejamento do ensino
(STAINBACK;STAINBACK, 1999).

Ainscow (2004) sugere que a inclusão escolar deve ser ancorada em três aspectos inter-relacionados, a
saber: a) a presença do aluno na escola, substituindo o isolamento do ambiente privado familiar pela sua
inserção num espaço público de socialização e aprendizagem; b) a sua participação efetiva em todas as
atividades escolares, a qual não depende apenas de ‘estímulos’ de colegas e professores, mas do
oferecimento de condições de acessibilidade e adaptações curriculares que se façam necessárias; e c) a
construção de conhecimentos, função primordial da escola, e meta a ser perseguida durante o processo de
inclusão.

Por isso, o serviço de educação especial adquire uma nova caracterização que vai além daquela apontada
na Lei de Diretrizes e Bases, que a enquadra como uma modalidade de educação. Na perspectiva
inclusiva, a educação especial passa a ser um conjunto de técnicas, recursos e serviços organizados e
colocados à disposição na escola comum. Enfim, todos os conhecimentos científicos já desenvolvidos
devem estar à disposição de cada aluno na escola.

O avanço nessa área da educação se dá gradativamente no Brasil. Aos poucos foram aumentando o
número de instituições especiais para o atendimento dos ENE. É, porém, em 1988, com a nova
Constituição que a legislação brasileira começa a dar maior atenção para essa área da educação. Em seu
artigo 208, inciso III, afirma ser dever do Estado garantir o atendimento educacional especializado aos
portadores de necessidades educacionais especiais, preferencialmente na rede regular de ensino. A partir
daí as legislações sobre o assunto foram especificando as condições para que esse atendimento seja de
qualidade. Mais à frente veremos que o Censo Escolarde 2011 demonstra o crescimento do país no
atendimento dos educandos com NEE.

Ensinar alunos com necessidades educacionais especiais é descobrir possibilidades que,tantas vezes, estão
perto de nós e que podem ser alcançadas quando existem objetivos para isso. Sendo assim o professor de
atendimento educacional especializado - AEE , deve lutar sempre contra um paradoxo onde muitas vezes
deixamos de fazer nossa parte porque esperamos por outros profissionais, pelo tempo e por iniciativas
deles.

Não se pode mais categorizar o desempenho escolar a partir de instrumentos e medidas arbitrariamente
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estabelecidos pela escola.

Para Carneiro (2006), é preciso levar em conta a “situação de deficiência”, ou seja, a condição que resulta
da interação entre as características da pessoa e as dos ambientes em que ela está provisoriamente ou
constantemente inserida. Além disso, todos os alunos deveriam ser avaliados pelos progressos que
alcançam nas diferentes áreas do conhecimento e a partir de seus talentos e potencialidades, habilidades
naturais e construção de todo tipo de conhecimento.

Nessa busca pela inclusão, devemos estar atentos quanto as barreiras atitudinais e a construção de
ideologias que devem ser formadas em conjunto dentro de um ambiente escolar inclusivo e
multidisciplinar.

O professor de AEE dentro do ambiente escolar, deve ter a percepção de harmonizar cinco elementos
principais de inclusão; o aluno especial, o aluno regular , o professor regular e a equipe pedagógica e a
família sendo esta base de sustentação emocional do aluno em todas as ações desenvolvidas pela escola.

Quando esses elemento encontram-se desconectados os objetivos relacionados a inclusão não serão
alcançados, causando perdas emocionais irreversíveis para a família e principalmente para o aluno. Dentro
desses elementos as propostas curriculares quando contextualizadas, reconhecem e valorizam os alunos
em suas individualidades e vão sendo transformadas em redes de conhecimento que os próprios
alunos,irão trazer uma perspectiva de entendimento e sistematização do saber e melhorando seu
aprendizado.

Prioste, Raiça e Machado (2006) argumentam que a educação da pessoa com deficiência tem sido um
desafio para os educadores, provocados a reverem suas práticas homogenizadoras e, por isso,
excludentes.

No entanto, segundo Teixeira e Nunes (2010), a inclusão se dará após mudanças de valores individuais e
sociais. É preciso a criação de um novo paradigma, que não está pura e simplesmente em uma receita de
bolo, técnicas pré-definidas ou ainda nas leis. É preciso reflexão social, dos professores, dos alunos, dos
pais, da comunidade. Jamais haverá inclusão se a sociedade se sentir no direito de escolher quais os
deficientes que poderão ser incluídos. É preciso que as pessoas falem por si mesmas, pois sabem do que
precisam, de suas expectativas e dificuldades como qualquer cidadão. Mas não basta ouvilos, é necessário
propor e desenvolver ações que venham a modificar e orientar as formas de se pensar na própria inclusão
(TEIXEIRA e NUNES, 2010, PP. 28-29).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho proporcionou a necessidade de se fazer um reflexão da importância do professor de
atendimento educacional especializado-AEE, baseando-se em planejamento e refletindo sobre sua
metodologia e suas vivências, levando em consideração todos os elementos envolvidos.

A inclusão social, nas escolas brasileiras, sempre suscita questões conflitantes. Constata-se que os pais
dos estudantes com necessidades especiais buscam na instituição condições de um ensino justo e de
qualidade. Muitas vezes as escolas não dispõem de recursos mínimos para tal, causando prejuízos tanto
para o portador quanto aos demais alunos.

O que não pode acontecer é acharmos que a socialização apenas é suficiente para as crianças com
necessidades especiais. Observamos que essa também é a concepção de todos os respondentes, pois
apesar de muitos terem respondido a categoria b positivamente, na categoria c também respondem
positivamente. É preciso sim pensar na socialização, mas é importante darmos as devidas atenções para
todos os educandos, permitindo também o aprendizado do conhecimento sistematizado, para que seja
possível uma formação profissional e inserção no mercado de trabalho e no meio social.
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Em relação aos professores de AEE, apesar de não podermos analisar da maneira desejada no início do
trabalho, podemos perceber que a escola é vista como espaço de transformação social. Para muitos, a
escola é transformadora, e é papel dela colaborar na criação de valores para a convivência em sociedade.
A escola inclusiva, se torna assim uma formadora de cidadãos com valores inclusivos e de respeito para
com os outros, incluindo as pessoas com deficiência.

Durante a graduação, as escolas especiais ainda existem e nas escolas regulares ainda não há professores
capacitados e nem condições físicas, didáticas e metodológicas para receber tais crianças. Talvez parte
disso se deve ao fator de que essa nova dinâmica requer mais trabalho e preparação, já que a escola, que
sempre possuiu uma característica e desejo de homogeneidade estará cada dia mais se tornando
heterogênea, comprometendo assim os processos tradicionais de compreender e fazer, de ensinar e
aprender.

O único fato, que vem sendo constatado nessas novas ações realizadas em nosso País é a forma de agir
diante do desafio de incluir toda a população, não de forma assistencialista, mais sim de maneira digna,
cidadã e com humanidade. Percebemos que o que há é um processo de valorização da diversidade. A
escola nesse sentido deve ser reinventada,restruturada e neste sentido é preciso que acreditemos na
educação de qualidade em todos os âmbitos.

A necessidade de inovação nas metodologias do ensino tem sido recorrente em decurso da necessidade do
desenvolvimento de aptidões e dessa forma contribuem para que os alunos participem ativamente na
construção de conceitos com o objetivo de facilitar o processo ensino/aprendizagem. Muitos professores
ainda não admitem o uso de novas metodologias em sala de aula e continuam a lecionar de forma
tradicionalista, não se trata de uma polaridade opondo os chamados conteúdos geográficos e as
metodologias de ensino. Ambos precisam ser articulados criteriosamente para uma aprendizagem
compreensiva do aluno.

Alguns profissionais concordam com as inovações no ensino, mas por alegarem falta de tempo continuam
a trabalhar de forma extremamente tradicionalista e não contribuem para um melhor aprendizado dos
alunos, mas em muitas situações, o ensino mnemônico não é uma deficiência apenas do professor
regente, pois muitas instituições não se preocupam com a introdução de novas metodologias no ensino e
não apoiam o profissional que se sente apto a contribuir de forma inovadora no desempenho dos alunos.
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