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Resumo

A pesquisa em pauta tem como objetivo investigar as concepções e práticas do pedagogo acerca da inclusão de alunos com deficiência no
contexto escolar. Com uma abordagem qualitativa, a coleta de dado foi feita através de uma entrevista semiestruturada com duas
professoras uma da rede pública e outra na rede privada de ensino da cidade de Arapiraca-AL. Na fundamentação teórica, utilizamos os
autores: Diniz (2012), Abenhaim (2005), Mantoan (2006), Prieto (2006), entre outros. Os resultados mostram que muito precisa ser feito
para que o professor se sinta em condições de atender a todos os alunos, entretanto, devemos considerar que tanto suas concepções e
práticas surgem de uma formação que precisam ser ressignificadas para que possam trabalhar na perspectiva da educação inclusiva.

Palavras-chave: Concepções. Inclusão. Práticas pedagógicas.

Resumen

El programa de investigación tiene como objetivo investigar los conceptos y las prácticas del profesor sobre la inclusión de los estudiantes
con discapacidad en el contexto escolar. Con un enfoque cualitativo para la recolección de datos se realizó a través de una entrevista
estructurada con dos profesores de una pública y las otras escuelas privadas en la ciudad de Arapiraca-AL. En los fundamentos teóricos,
los autores utilizaron: Diniz (2012), Abenhaim (2005), Mantoan (2006), Prieto (2006), entre otros. Los resultados muestran que aún
queda mucho por hacer para que el maestro se sienten capaces de servir a todos los estudiantes, sin embargo, debemos tener en cuenta
que tanto sus concepciones y prácticas surgen de una formación que tiene que ser re-significado, para que puedan trabajar en pro de la
educación inclusiva.

Palabras clave: Concepciones. La inclusión. Prácticas pedagógica

Introdução

No cenário atual da educação no Brasil notamos que muitas pesquisas estão sendo realizadas sobre a inclusão e nesse contexto surgem
algumas reflexões acerca da diversidade existente no ambiente escolar, o que traz para os educadores alguns dilemas e desafios
enfrentados pela prática docente na perspectiva da inclusão, especialmente quando se trata da criança com deficiência.

Pensar em uma educação inclusiva nos remete a pensar também na formação do professor que atuará na escola e como se desenvolve
esse processo em diferentes contextos, pois o professor deverá está bem preparado para atuar com diferentes tipos de deficiência como
também vai precisar se utilizar de várias práticas que realmente sejam eficientes para trabalhar com esses alunos, tendo em vista que
cada aluno é único e os níveis de aprendizagem, conhecimentos e até potencialidades são diferentes.
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Nesse contexto, a referente pesquisa tem como objetivo investigar as concepções e práticas do pedagogo acerca da inclusão de alunos
com deficiência no contexto escolar. Com uma abordagem qualitativa, a coleta de dado foi feita através de uma entrevista
semiestruturada com duas professoras uma que trabalha na rede pública e outra na rede privada na cidade de Arapiraca-AL.

Para fundamentar a pesquisa usamos como referencial teórico, dentre outros, os estudos de Diniz (2012), Abenhaim (2005), Mantoan
(2006), Prieto (2006).

A pesquisa vem inicialmente tratando da formação docente e os desafios para prática inclusiva, em seguida tratamos da inclusão de
maneira mais ampla e da inclusão de crianças com deficiência no contexto escolar. Levando-nos a fazer uma reflexão do modelo de
profissionais que estão atuando nas escolas, uma vez que, para acolher as crianças com deficiência na perspectiva da educação inclusiva
é necessário que os professores estejam preparados, pois podemos dizer que a inclusão tornou-se um grande desafio para educação.

Tratamos ao término da pesquisa as considerações finais, onde destacamos que há muitas dificuldades ainda para se incluir crianças com
deficiência nas escolas, porém notamos que ainda precisamos avançar muito até que a inclusão de fato se efetive.

Concepções sobre a inclusão escolar

Quando a questão da inclusão vem a tona nas discussões entre os profissionais da área educacional e nas pesquisas, uma pergunta se
torna frequente: O que é inclusão Para respondê-la vários estudiosos emitem respostas variadas, mas fica claro a inclusão é o direito de
todos estarem participando de forma ativa da sociedade como um todo.

Segundo Prieto (2006) a educação inclusiva se constitui pelo apreço à diversidade como condição a ser valorizada, pois é benéfica à
escolarização de todas as pessoas, pelo respeito aos diferentes ritmos de aprendizagem. Já para Diniz (2012) ao se referir sobre a
inclusão fala que o principio fundamental da educação inclusiva consiste em que todas as crianças devem aprender juntas, onde quer que
isso seja possível, não importando quais dificuldades ou diferenças elas possam ter.

Mantoan (2006, p.20) acredita que:

A inclusão implica uma mudança de perspectiva educacional, porque não atinge apenas os alunos com deficiência
e os que apresentam dificuldades de aprender, mas todos os demais, para que obtenham sucesso na corrente
educativa geral. [...] a inclusão é uma provocação, cuja intenção é melhorar a qualidade do ensino das escolas,
atingindo todos os alunos que fracassam em suas salas de aula.

Ainda, com relação à questão da inclusão podemos dizer ainda nesse contexto diz que na inclusão o sujeito é visto como potencialidade e
há um esforço social para ajudá-lo a desenvolver seu potencial (ABENHAIM, 2005). Entretanto, não podemos deixar de considerar que a
inclusão é um processo que está pautado no princípio do direto à educação para todas as crianças.

Assim entendida, a inclusão escolar traz para as pessoas que fazem parte do contexto escolar alguns dilemas e muitos desafios,
principalmente para os professores. Esses dilemas necessitam de uma atenção especial para que possam ser vencidos para a efetivação
do sucesso de todas as crianças que estão inseridas nas nossas escolas, considerando que várias pesquisas e práticas já demonstram que
a inclusão é muito importante para a construção de uma sociedade mais igualitária e menos excludente.

Muito se tem discutido sobre a melhoria e o acesso dessas crianças nas escolas regulares, no entanto, observamos que tem muito a ser
melhorado e diversas situações merecem uma atenção maior desde o professor, o gestor, o coordenador, uma vez que são estes que
estão diretamente ligados ao sucesso da educação inclusiva.

Tendo em vista que a educação é um processo continuo e muitas vezes difícil, tanto para as crianças sem deficiência como para as que
têm alguma diferença, a nossa preocupação diante disso são as práticas desse profissional que vai atuar nesse novo modelo de educação,
no sentido de que a inclusão é a que mais requer dos educadores múltiplos olhares e, que requer ainda, a compreensão de que incluir não
é apenas inserir os alunos com deficiência na escola. Exige da escola e dos que dela fazem parte a implantação de maneira concreta nas
escolas, para que ela vá além dos discursos e consiga de fato fazer com que os alunos com deficiência tenha sucesso no seu processo de
escolarização.

Porém, o que observamos, é que muitas escolas não conseguem dar conta da demanda que a inclusão impõe para a sua concretização e
este fato somado as limitações que por vezes as escolas apresentam tem feito com que os educadores, por falta de uma formação
adequada, algumas práticas equivocadas estão acontecendo no atendimento às crianças com deficiência que vêm a cada ano ocupando
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espaços nas nossas escolas.

Frente ao que até aqui foi colocado, é urgente repensarmos as concepções e práticas pedagógicas adotadas pelos professores frente à
inclusão escolar, o que requer pensarmos nos cursos de formação inicial dos professores, uma vez que devem ser nestes que a educação
voltada para a inclusão precisa ser discutida e ampliada.

A formação docente e os desafios da prática inclusiva

Tornar a escola um ambiente capaz de lidar com a diversidade é atualmente um grande desafio para a educação, mesmo tendo em vista
que nossas escolas tem em suas raízes à diversidade, no entanto, o que ocorria era não saber como tratar o aluno diferente e não está
alerta para toda essa diversidade existente na escola, tratávamos a escola como um ambiente onde os agentes faziam um papel único e
tinham que se igualar para se incluir em determinado padrão de aceitação, não havia tantas discussões nem preocupações com a
diversidade cultural, social, étnica ou religiosa entre outras, o aluno tinha que ser padronizado, ele deveria se adequar aquele modelo de
educação.

Pensar em uma escola inclusiva é repensar no modelo no qual ela foi criada e consequentemente na formação docente como norteadora
das práticas vividas atualmente. Neste sentido, Silva e Reis (2011), ressalta que “quando se trata da inclusão, os aspectos ligados à
formação do professor devem ser especialmente considerados, uma vez que, este deve estar preparado e seguro para trabalhar com o
aluno com necessidade educacional especial”.

A inclusão vem sendo motivo de grandes debates, após a declaração de Salamanca em 1994, onde afirmava o compromisso da escola em
se torna um lugar aberto às mudanças e a socialização de todo ser humano como agente de diretos e como tal não deveria ser punido por
suas limitações ou por viver a margem da sociedade.

O principio que orienta esta estrutura é o de que escolas deveriam acomodar todas as crianças
independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Aquelas
deveriam incluir crianças deficientes e superdotadas, crianças de rua e que trabalham, crianças pertencentes a
minorias linguísticas, étnicas ou culturais, e crianças de outros grupos inferiorizados ou marginalizados
(MACHADO, 2005, p.130).

Diante disso, surgi evidentemente uma preocupação com uma pedagogia que venha nutri todas as inquietações e dilemas vividos pela
educação para que ela se torne inclusiva, tentamos então entender a prática docente frente à inclusão de crianças com deficiência, tendo
como ponto de partida as concepções e as práticas vivenciadas pelos professores que atuam com crianças com deficiência nas escolas
regulares, pois a formação desse professor vai influenciar de certa forma na busca por conhecimentos que levem a ter uma prática que
tenha sucesso na inclusão, é necessário que ele esteja consciente que a sua formação não lhe dará respostas para todos os desafios
encontrados em sala de aula, mas será fundamental na hora de escolher os caminhos para se encontrar as respostas para tal. Ao se referi
sobre a formação docente em uma perspectiva inclusiva Diniz, (2012, p. 17), diz que:

O que somos como educadores e educadoras e o trabalho pedagógico que realizamos vêm do desejo, das
novas experiências, do lugar social, da luta de poder, dos significantes que instauram discursos, dos acasos que
consolidam em gestos, das rotinas, das ações e dos comportamentos que nos identificam como docentes.

Assim, pensar em uma formação que traga para a escola práticas diversificadas e esperar mudanças no próprio comportamento do
individuo que faz parte desse processo, que são desde os pais com o seu comprometimento com a qualidade de vida e educação para seu
filho, ao professor que é quem vai nortear a vida das crianças e da sua família. Nesse sentido, cabe ao professor entender a complexidade
que é a diversidade e ter um leque de conhecimentos e habilidades para tornar sua prática pedagógica significativa diante da inclusão
para que assim possa trabalhar com as crianças com deficiência.

Ainda nessa perspectiva a função do professor regente é passar os conteúdos e que essas crianças com deficiências devem ser atendidas
por um especialista na deficiência que ela apresentar. O papel do professor é ser regente de classe, e não especialista em deficiência.
Essa responsabilidade é da equipe de atendimento especializado. Não pode haver confusão. Uma criança surda, por exemplo, aprende
com o especialista libras (língua brasileira de sinais) e leitura labial. Para ser alfabetizada em língua portuguesa para surdos, conhecida
como L2, a criança é atendida por um professor de língua portuguesa capacitado para isso. A função do regente é trabalhar os conteúdos,
mas as parcerias entre os profissionais são muito produtivas (MANTOAN, 2005).
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Isso nos faz refletir um pouco, sobre o que está se aplicando em sala de aula, já que para que a inclusão tenha sucesso é necessário que
esse aluno veja os mesmos conteúdos curriculares e também desenvolvam sua aprendizagem para que a escola não se torne apenas um
lugar acolhedor sem objetivos.

Então, pensar nesse modelo de professor que esteja habilitado para atuar na educação inclusiva é trazer para nossa realidade escolar o
que garante a LDBEN (1996), no seu art. 59, que assegura aos alunos com deficiências professores especializados para seu atendimento.

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem
como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns.
(BRASIL, 1996.)

Dentro desse contexto, notamos a importância das políticas públicas voltadas para as escolas inclusivas, pois ela sendo uma escola
equipada com professores especializados, a prática docente será extremamente eficiente e a inclusão estará sendo realmente cumprida
no ambiente escolar, mas o que notamos é que estamos muito distante dessa realidade.

Procedimentos metodológicos

Para a efetivação desta pesquisa realizamos uma pesquisa de cunho bibliográfico, pois ela nos dar um aparato de informações relevantes
sobre o que está sendo estudado sobre essa temática na atualidade e a pesquisa de campo se tornou relevante por permitir a
oportunidade de observar como realmente está acontecendo na prática. Desse modo, Ruiz (2010, p.50) afirma que: “[...] a pesquisa de
campo consiste na observação dos fatos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados e no registro de variáveis
presumivelmente relevantes para ulteriores análises”. A abordagem escolhida para esta pesquisa foi uma abordagem qualitativa, que
segundo Rodrigues (2007) é descritiva, as informações obtidas não podem ser quantificáveis, os dados obtidos são analisados
indutivamente, a interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa.

Os instrumentos que escolhemos para a coleta de dados foi uma entrevista semiestruturada contendo dezenove questões, com perguntas
simples e bem claras sobre a temática.

Nesse aspecto Severino (2007, p. 124) afirma que: “a entrevista é uma técnica de coleta de informações sobre um determinado assunto,
diretamente solicitadas aos sujeitos pesquisados. trata-se, portanto, de uma interação entre pesquisador e pesquisado”.

Participaram das entrevistas duas professoras sendo que uma trabalha na rede pública e outra na rede privada de ensino na cidade de
Arapiraca-AL. Para preservar a identidade das participantes e das instituições de ensino serão usados nomes fictícios no decorrer do
trabalho.

Para analise dos dados coletados, através dessas entrevistas, procuramos registrar tudo o que foi dito pelos participantes da pesquisa e,
posteriormente, destacamos o que foi mais relevante para que possamos entender como os professores estão entendendo esse processo
e quais as suas práticas frente à inclusão escolar.

.

Resultados e discussões

Diante das informações obtidas com as entrevistas, buscamos primeiramente focar o que as entrevistadas entendem sobre a inclusão de
alunos com deficiências na rede regular de ensino. Para entendermos suas concepções descrevemos suas falas:

[...] Inclusão é algo que deve estar já dentro da escola, e deficiência, eu acho que ninguém é tão eficiente assim
todo mundo tem uma deficiência, uma deficiência é um déficit é uma falta de alguma coisa, uma limitação
(SÔNIA, 2013).

A inclusão acontece quando adaptamos a escola para receber esse aluno e também quando há uma preocupação
com a aprendizagem do mesmo para que ele esteja preparado para a sociedade ou vice-versa [...] Na inclusão a
gente tem que adapta o aluno para que ele possa ser mais autônomo na escola, não introduzi-lo, mas realmente
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incluí-lo, adapta as atividades para passar os conteúdos, fazer com que ele se sinta bem no meio social, por que
a partir daí que ele vai para o mundo, digamos (MANU, 2013).

É a nossa capacidade de entender e reconhecer o outro e, assim, ter o privilégio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes de
nós. A educação inclusiva acolhe todas as pessoas, sem exceção. É para o estudante com deficiência física, para os que têm
comprometimento mental, para os superdotados, para todas as minorias e para a criança que é discriminada por qualquer outro motivo.
Costumo dizer que estar junto é se aglomerar no cinema, no ônibus e até na sala de aula com pessoas que não conhecemos. Já inclusão
é estar com, é interagir com o outro (MANTOAN, 2005).

Em seguida, indagamos acerca da importância da formação continuada para intervenção de práticas pedagógicas que sejam norteadores
para o processo de inclusão, com isso a entrevistadas relatam sobre suas formações para atuar com crianças com deficiências, dentre as
falas destacamos o seguinte:

Bom, à graduação em si, a grade curricular da pedagogia ela é ampla, ela não é limitada a criança com
deficiência, tem seus componentes curriculares como os demais cursos também oferecem (SONIA, 2013).

Para mim é novo, só que a partir daí eu fui indo para seminário, congresso, para estar trabalhando com eles
novas técnicas, o meu curso ele abrange toda essa questão, eu não tive muita dificuldade, porque você sabe que
trabalhar com crianças ditas normais é uma coisa e com crianças especiais é outra, o meu curso me capacitou,
me mostrou, mas de certa forma a gente está sempre aprendendo novas técnicas porque na teoria é tudo
bonitinho, quando você vai para prática é diferente (MANU, 2013).

Com isso, perguntamos ainda quais os cursos de formação continuada voltados para trabalhar com crianças deficientes que elas já tinham
participado e se foi significativo para construção da prática didática, como também se a secretaria de educação do município
proporcionava essa formação ou até a escola estava empenhada nesse processo, pois como afirma Pimenta (2010), a dinâmica de
formação contínua pressupõe um movimento dialético, de criação constante do conhecimento, do novo, a partir da superação (negação e
incorporação) do já conhecido.

Portanto é importante para o profissional essa gama de conhecimentos, para que ele a partir das suas experiências crie novas e
vivencie-as no seu cotidiano, obtivemos como resposta o seguinte:

Bom, sempre que é oferecido pelo município a gente busca sim participar e quando não, para ampliar a minha
área de conhecimentos eu busco sim, agora mesmo eu participei de um seminário de inclusão social que foi
muito abrangente e tratou da criança com deficiência auditiva, visual e da exclusão social em relação as drogas,
falou também sobre o autismo (SONIA, 2013).

Com isso buscamos saber quais as dificuldades enfrentadas pelos professores ao atuarem com essas crianças, neste aspecto as
entrevistadas relataram que suas dificuldades são os recursos didáticos e pedagógicos e que como trabalhar com crianças com deficiência
ainda é algo novo existe o receio e muitas dúvidas em relação à capacidade de aprendizagem dos mesmos. Para compreendermos
melhor, uma das entrevistadas acrescenta:

No início era novo, eu perguntei como eu vou trabalhar com essas crianças, como a Clara mesmo que tem de
deficiência de locomoção a gente fica com medo, apreensivo de como será trabalhado como vai ser dado, se
realmente eles vão aprender mais graças a Deus todas as minhas dificuldades foram superadas (MANU, 2013).

Para darmos ênfase a proposta da pesquisa, buscamos ao fim da entrevista deixar um espaço aberto para que elas opinassem e até
deixassem suas sugestões sobre o processo de inclusão escolar:

[...] cada escola deveria ter uma sala para alunos com deficiência e dentro desta sala todos os recursos
didáticos, as profissionais atuantes capacitadas para tal, onde desenvolveriam todas as atividades afins,
pedagógicas e artística/cultural. O horário das aulas seria com atividades dirigidas trabalhando a autoestima,
após a evolução desse aluno vai inserindo-o nas demais salas e respeitando suas limitações (SÔNIA, 2013).
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[...] uma questão fundamental seria uma professora mediadora, pois falta esse profissional, [...] porque eu acho
que tanto a escola tem a crescer, como a criança tem como aprender melhor e facilitar toda a questão da
socialização dos conteúdos ministrados. Ter uma sala de apoio também é preciso e, ainda, precisamos rever a
educação inclusiva, pois tem muitas escolas que se dizem inclusivas e na verdade não são (MANU, 2013).

Nesse aspecto vale destacar o que segundo Diniz (2005, p. 35), vem sendo praticado nas escolas que se dizem inclusivas, mas que na
verdade estão muito distante dessa realidade.

A educação Inclusiva é oferecida na sala de aula comum, mas não é incompatível com a noção de apoio, o qual
pode ser planejado e oferecido com um(a) assistente de apoio, um(a) estagiário(a) ou outro(a) professor(a) na
sala de aula. Para viabilizar esses novos mecanismos, é preciso alterar o valor per capita por aluno(a) especial. É
claro que ele(a) custará mais que um(a) aluno(a) que não possui especificidades de tal ordem. O investimento
que ainda hoje é feito em clínicas e escolas especiais deve ser revertido para o processo de inclusão; do
contrário, faremos um discurso que só atende o acesso do(a) aluno(a), mas não garante a permanência dele
com qualidade.

Considerações finais

É notável que muito se tem feito para que a educação inclusiva se efetive, mas é evidente que ainda falta um caminho muito longo até
chegarmos ao sucesso da mesma, essa pesquisa mostrou que os professores estão o tempo todo buscando se especializar, mesmo
quando não tem o apoio que deveriam ter.

Outro ponto relevante são as concepções que as professoras têm a respeito da inclusão, pois mesmo sendo um pouco equivocada, não
podemos esquecer que essas concepções surgem a partir da formação e os conhecimentos e vivências de cada uma na comunidade
escolar em que atuam.

As práticas muitas vezes são frutos da inexperiência e, sendo assim, cada um busca adequá-las as necessidades apresentadas no
cotidiano escolar, utilizando os matérias e recursos que possuem.
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