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Resumo:

Neste artigo, objetivase discutir questões relativas à formação docente para o trabalho no
Atendimento Educacional EspecializadoAEE, apresentando os marcos legais da Educação Especial
na perspectiva inclusiva e as bases para o desenvolvimento do trabalho no AEE, tanto no que se
refere à formação docente quanto às práticas. A fim de compreender quem é o docente do AEE e
quais os desafios enfrentados para a garantia da inclusão nas escolas, desenvolveuse uma pesquisa
qualitativa tendo por sujeitos seis professores atuantes em salas de recursos multifuncionais de um
município de Sergipe. Os dados apontam para a necessidade de articulação dialógica entre os
docentes do AEE e os da sala comum, de apoio da gestão escolar e da família para a construção de
um ambiente e de práticas sociais que defendam a inclusão de todos os educandos.

Palavraschave: Educação Especial. Inclusão escolar. Formação docente. Atendimento Educacional
Especializado.

Abstract:

This article aims to discuss issues related to teacher training for work in Specialized Educational
CareESA, presenting the legal frameworks of Special Education in an inclusive perspective and the
basis for the development of work in ESA, both regarding training teacher as to the practices. In
order to understand who is the teacher of the ESA and what are the challenges faced to ensure
inclusion in schools, a qualitative research was developed involving six teachers working in
multifunctional resource rooms of a municipality of Sergipe. The data point to the need for dialogic
articulation between the teachers of the ESA and those of the common room, the support of the
school management and the family for the construction of an environment and social practices that
defend the inclusion of all students.

Keywords: Special Education. School inclusion. Teacher training. Specialized Educational Service.

Resumen: Este artículo tiene como objetivo discutir temas relacionados con la capacitación de
docentes para el trabajo en Atención Educativa EspecializadaESA, presentando los marcos legales
de la Educación Especial en una perspectiva inclusiva y la base para el desarrollo del trabajo en la
ESA, tanto en relación con la capacitación profesor en cuanto a las prácticas. Con el fin de
comprender quién es el maestro de la ESA y cuáles son los desafíos que enfrentan para garantizar la
inclusión en las escuelas, se desarrolló una investigación cualitativa que involucró a seis maestros
que trabajan en salas de recursos multifuncionales de un municipio de Sergipe. Los datos apuntan a
la necesidad de una articulación dialógica entre los docentes de la ESA y los de la sala común, el
apoyo de la dirección de la escuela y la familia para la construcción de un entorno y prácticas
sociales que defiendan la inclusión de todos los estudiantes. Palabras clave: Educación Especial.
Inclusión escolar. Formación del profesorado. Servicio Educativo Especializado.

02/04/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/formacao_docente_para_o_atendimento_educacional_especializado.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.2-13,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



1. INTRODUÇÃO

As políticas de inclusão estabelecidas nas últimas décadas têm assegurado aos alunos com
necessidades educacionais especiais o direito à matrícula na rede pública de ensino, preconizando a
adequação das escolas para que esse atendimento se dê de maneira a garantir sua aprendizagem com
equidade. A demanda por formação na área exigiu das Instituições de Ensino Superior a oferta de
disciplinas curriculares na graduação e abertura de cursos de pósgraduação, visando suprir a
urgência de capacitação docente e garantir “conteúdos específicos da respectiva área de
conhecimento ou interdisciplinares, seus fundamentos e metodologias” (BRASIL, 2015).

Após uma década da aprovação da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva
(BRASIL, 2008) e da intensificação de propostas formativas, ainda é recorrente a insegurança de
atuais e futuros professores diante da possibilidade de receber uma criança com necessidades
especiais em sala de aula, geralmente com o discurso de que não foi preparado para lidar com elas
(HANSEL; ZYCH; GODOY, 2014; LIMA, 2002). Outra situação evidenciada diz respeito ao
processo de inclusão, que, segundo pesquisas de Glat e Pletsch (2012), tem sido ainda pensado
somente como uma forma de ocupar as crianças e adolescentes concebidos como incapazes
cognitivamente de avançarem no processo de aprendizagem dos demais. Na observação dos
documentos relativos aos alunos, assim como no discurso de profissionais entrevistados durante as
inspeções, as pesquisadoras observaram as dificuldades vivenciadas e as limitações dos
profissionais que, muitas vezes, também trazem consigo uma compreensão estigmatizada sobre a
temática e apontam como maior dificuldade saber o que fazer para incluir na escola e no trabalho
alunos com deficiências, especialmente na esfera cognitiva (SOARES, 2010; GLAT; PLETSCH,
2010; MANTOAN, 2006). São muitos os problemas que impedem a difusão e consolidação de
saberes relativos a uma prática inclusiva nas escolas comuns.

A principal questão que envolve a perspectiva de inclusão de alunos com necessidades especiais em
escolas comuns perpassa o efetivo trabalho pedagógico que garanta a aprendizagem desses
estudantes, de forma equitativa. Interessanos compreender de que forma as escolas têm garantido os
direitos desses estudantes, estabelecidos por Lei e apresentar aspectos da função docente para o
Atendimento Educacional Especializado – AEE em escolas comuns e como se dão as condições de
trabalho e de formação do professor para esse fim.

Neste trabalho, abordaremos o histórico da implantação de políticas públicas na perspectiva
inclusiva, a estrutura funcional da Sala de Recursos Multifuncionais, o perfil docente para o AEE e
discutiremos, com base em entrevistas realizadas com docentes que atuam no AEE, questões
relativas à formação e valorização docente e de que forma as escolas têm garantido o direito previsto
pela legislação na perspectiva da inclusão.

2. CAMINHOS DA INCLUSÃO NO BRASIL: DOCUMENTOS LEGAIS E PROPOSITURAS

A Declaração Mundial de Educação para Todos, ocorrida em 1990, em Jontiem, na Tailândia,
reafirmou o compromisso das nações em estabelecer a educação como um direito universal e
condição fundamental para o crescimento pessoal e social do indivíduo; também estabeleceu
objetivos para que os países envolvidos pudessem investir na garantia desses direitos. Seis anos
depois, na Espanha, a conferência das Nações Unidas culminou no documento denominado
Declaração de Salamanca, em que o compromisso com a Educação para Todos é reafirmado e
reconheceuse a urgência de garantir a equidade na educação de crianças, jovens e adultos com
necessidades educacionais especiais dentro do sistema regular de ensino. A Declaração, marco da
Educação Inclusiva, trata de princípios, políticas e práticas na área da educação especial e os países
signatários, dentre os quais o Brasil se inclui, assumem como alta prioridade o desenvolvimento de
políticas que viabilizem o melhoramento dos seus sistemas educacionais de maneira a incluírem
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todas as crianças, independentemente de suas diferenças ou dificuldades individuais e garantirem seu
direito de aprender e conviver com outros num espaço multifacetado, heterogêneo, em toda sua
complexidade.

Os primeiros indícios de uma Educação Inclusiva surgem, no Brasil, com a Constituição Cidadã, que
defende um olhar para pessoas com deficiências (até então denominadas portadoras de necessidades
especiais) não de forma assistencialista, mas como indivíduos que têm direito de estudar em salas de
ensino regular com oportunidades de aprender como os demais. Com a LDBEN 9.394/96, tais
aspectos são ampliados, como apontados nos artigos 58º e 59º, os quais classificam a Educação
Inclusiva como uma modalidade, oferecida preferencialmente pela rede pública de ensino, que
acompanha toda a educação do indivíduo, da Educação Infantil ao Ensino Superior. Dessa forma, são
propostas diversas orientações para a adequação escolar, tais como flexibilização curricular, métodos
e técnicas de ensino, recursos e projetos que visam o sucesso da aprendizagem desse alunado. O
principal diferencial da nova LDBEN é a determinação de que os sistemas de ensino é que deverão
se adequar ao aluno com necessidades especiais, diferente do que se tinha na LDB 4.024/61, a qual
garantia o direito à educação dos alunos “excepcionais” mas preconizava que eles deveriam
enquadrarse no sistema, o que levou à constituição de um subsistema à margem da educação e à
consequente utilização das classes especiais como espaços segregadores (GLAT; FERNANDES,
2005).

O artigo 59º trata, mais especificamente, da garantia de professores com especialização para realizar
o atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a
integração desses educandos nas classes comuns. E a formação desses professores “... farseá em
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores
de educação” (BRASIL, 1996, art. 62º, grifo nosso).

Nesse segmento, a LDBEN 9.394/96 aponta para dois perfis a serem considerados na formação para
a Educação Inclusiva. O primeiro diz respeito ao professor de classe comum, que comprovará em sua
formação conteúdos e disciplinas relacionadas à Educação Especial e que possua competências para:

I Perceber as necessidades educacionais especiais dos alunos;

II Flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas do conhecimento;

III Avaliar continuamente a eficácia do processo educativo;

IV Atuar em equipe e em conjunto com o professor especializado (BRASIL,
1996).

O segundo perfil trata do professor especializado em Educação Especial, cuja formação se dará em
cursos de licenciatura em Educação Especial ou na pósgraduação. Sua formação deve promover
competências para:

I Identificar as necessidades educacionais especiais;

II Definir e implementar respostas educativas;

III Apoiar o professor da classe comum;

IV Atuar no processo de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos;

V Desenvolver estratégias de flexibilização, adaptação curricular e práticas
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alternativas (BRASIL, 1996).

As discussões após a LDBEN/96 pontuaram alguns desafios para a docência na perspectiva da
educação inclusiva, dentre os quais se destaca a formação dos professores no sentido de superar o
viés clínico e reabilitador até então vigente, propõe uma formação mais interativa, que considere os
processos e procedimentos pedagógicos relativos tanto ao “saber” quanto ao “saber fazer”
(AINSCOW, 1998), o que culminou na Resolução CNE/CEB nº 2/2001, que institui as Diretrizes
Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, como meio para orientar as formações
propostas pelas Instituições de Ensino. De acordo com o artigo 18, § 1º, para atuar com alunos com
necessidades especiais, o docente precisa comprovar que, em sua formação, foram incluídos
conteúdos sobre educação especial adequados ao desenvolvimento de competências e valores para,
entre outras coisas, “perceber as necessidades educacionais especiais dos alunos e valorizar a
educação inclusiva” (BRASIL, 2001).

A partir dessa resolução, ocorreram diversas mudanças também nas Instituições de Ensino Superior,
que, em acordo com o que recomendam as Diretrizes (BRASIL, 2001), em seu item III, incluíram
conteúdos e disciplinas específicas para a capacitação ao atendimento dos alunos especiais nos
currículos de formação de professores, nos níveis médio e superior.

Em 2008, um novo documento vem ampliar os direitos educacionais do aluno com necessidades
especiais, ao instituirse a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva, cuja finalidade é garantir o acesso dos alunos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação a um ensino que estimule sua participação,
aprendizagem e continuidade em todos os níveis do ensino, dado que a educação especial se constitui
como modalidade transversal da educação infantil ao ensino superior, conforme LDB 9494/96.
Como diretrizes, a Política institui o Atendimento Educacional Especializado – AEE e a formação de
professores para a inclusão e de outros profissionais da área educacional, bem como a participação
da família e da comunidade nesse processo. Ainda discorre sobre a garantia da acessibilidade
arquitetônica nos prédios, nos transportes e mobiliários.

O Decreto n° 6571/2008, incorporado pelo Decreto n° 7611/2011, institui política de financiamento
através do FUNDEB, visando ao desenvolvimento inclusivo dos sistemas públicos de ensino e
promovendo define medidas de apoio à inclusão e acessibilidade escolar. Sassaki (2005) aponta a
necessidade de desenvolvimento de seis tipos de acessibilidade: arquitetônica (sem barreiras físicas);
comunicacional (sem barreiras na comunicação entre pessoas); metodológica (sem barreiras nos
métodos e técnicas de lazer, trabalho, educação, etc.); instrumental (sem barreiras instrumentos,
ferramentas, utensílios, etc.); programática (sem barreiras embutidas em políticas públicas,
legislações, normas, etc.); atitudinal (sem preconceitos, estereótipos, estigmas e discriminações nos
comportamentos da sociedade para pessoas que têm deficiência) (SASSAKI, 2005, p. 1011). Salas
de Recursos Multifuncionais foram montadas pelo Ministério da Educação, providas de um kit
contendo equipamento, mobiliário e recursos pedagógicos para garantir o AEE pelos professores,
divididas em tipo I e II (esta possui os mesmos recursos da I acrescidos recursos para acessibilidade
visual), montadas de acordo com informações de matrícula dos alunos público alva da educação
especial, fornecidas pelas secretarias das escolas ao Censo Escolar/INEP e condicionadas à
disponibilidade de espaço físico para seu funcionamento.

Atendidas tais especificidades, os sistemas precisam garantir a formação para a adoção de práticas
pedagógicas inclusivas não apenas aos professores do atendimento especializado mas também aos
das classes comuns.

Em 2015, a Política foi ampliada e incorporada à Lei n° 13.146, denominada Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), no capítulo que trata do
direito à educação, especificamente nos artigos de nº 27 a 30. Conforme o Artigo 28, compete ao
poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:
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I  sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem
como o aprendizado ao longo de toda a vida;

II  aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições
de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de
serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e
promovam a inclusão plena;

III  projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional
especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para
atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu
pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a
conquista e o exercício de sua autonomia;

[...]

VII  planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento
educacional especializado, de organização de recursos e serviços de
acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de
tecnologia assistiva;

VIII  participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas
diversas instâncias de atuação da comunidade escolar;

[...]

X  adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação
inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para o
atendimento educacional especializado (BRASIL, 2015b).

Sendo assim, é preciso repensar a escola em termos inclusivos, não apenas inserir o educando
mediante matrícula, oferecer Atendimento Educacional Especializado e considerar que o trabalho de
inclusão foi feito. É preciso construir uma rede de inclusão em que a própria inclusão se torne
comum, que não mais a enxerguemos como uma modalidade paralela mas intrínseca à educação, que
seja a própria educação, em sua essência, inclusiva.

3. O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO  AEE

Em 2008, instituída a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva
(2008), ocorreu uma busca por formação de professores para a inclusão escolar. O Decreto n°
7611/2011, que incorporou o Decreto n° 6571/2008, norteia o Atendimento Educacional
Especializado –AEE para o atendimento aos alunos com deficiências, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, “preferencialmente na rede regular de ensino”
(BRASIL, 2011), com o intuito de complementar ou suplementar o trabalho docente realizado na
sala regular de ensino e não de substituílo. O Decreto também aponta outros serviços e medidas de
apoio para a ampliação da educação inclusiva, como vimos na seção anterior.

O Conselho Nacional de Educação, por meio da Resolução CNE/CEB nº 4/2009, estabelece as
Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica,
definindo que:

02/04/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/formacao_docente_para_o_atendimento_educacional_especializado.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.6-13,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



Art. 5º O AEE é realizado, prioritariamente, nas salas de recursos
multifuncionais da própria escola ou em outra de ensino regular, no turno
inverso da escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns, podendo
ser realizado, em centro de atendimento educacional especializado de
instituição especializada da rede pública ou de instituição especializada
comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas
5 com a secretaria de educação ou órgão equivalente dos estados, do Distrito
Federal ou dos municípios (BRASIL, 2010, p. 56).

De acordo com o Manual de Orientação do Programa de Implantação de Sala de Recursos
Multifuncionais (BRASIL, 2010), a implantação das salas de recursos multifuncionais nas escolas
comuns da rede pública de ensino objetiva promover as condições de acesso, participação e
aprendizagem dos alunos públicoalvo da educação especial no ensino regular. Porém, o atendimento
nas salas de recursos não deve ser o mesmo ofertado mediante currículo do ensino comum, mas
deverá garantir que o aluno adquira conhecimentos necessários para que possa ultrapassar as
barreiras impostas pela deficiência. Para isso, o Decreto determina que, além da matrícula nas classes
comuns, ao aluno seja ofertado o AEE e que este seja previsto no projeto político pedagógico da
escola. A organização do AEE requer, conforme Res. CNE/CEB nº 4/2009 (art. 10º):

I. Mobiliários, materiais didáticos, recursos pedagógicos e de acessibilidade e
equipamentos específicos;

II. Matrícula no AEE de alunos matriculados na própria escola ou de outra
escola;

III. Cronograma de atendimento aos alunos;

IV. Plano do AEE: identificação das necessidades educacionais específicas
dos alunos, definindo recursos necessários e atividades a serem
desenvolvidas;

V. Professores para o exercício do AEE;

VI. Outros profissionais da educação: tradutor intérprete de LIBRAS,
guiaintérprete e outros que atuem no apoio, principalmente às atividades de
alimentação, higiene e locomoção;

VII. Redes de apoio no âmbito da atuação profissional, da formação, do
desenvolvimento da pesquisa, do acesso a recursos, serviços e equipamentos,
entre outros (BRASIL, 2009).

O primeiro passo é garantir que o AEE seja aceito pelos pais ou responsáveis e pelo próprio aluno,
ele não deve ser imposto mas visto como um direito que visa estimular a capacidade cognitiva do
aluno nas áreas que ele precisa, de modo a garantir seu desenvolvimento curricular nas salas de aula
comuns e não substituílas. Portanto, o AEE deverá ocorrer em horários distintos das aulas da escola
comum, com outros objetivos, metas e procedimentos educacionais (BATISTA; MANTOAN, 2005,
p. 9).

Quem é o professor do AEE? Ele será um elo entre o professor da sala comum, o aluno, a escola, os
pais e a comunidade, pois sua tarefa é viabilizar a inclusão dos alunos com deficiência, ao mesmo
tempo em que busca garantir que seus direitos sejam garantidos. A formação exigida deve estar
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relacionada à Pedagogia ou qualquer outra licenciatura e, preferencialmente, que possua
especialização em Psicopedagogia ou Educação Especial e Inclusiva.

Como atribuições, o professor que atua no AEE será responsável por desenvolver situações que
promovam o desenvolvimento do aluno, como produzir materiais pedagógicos específicos para
ampliar as potencialidades cognitivas e, inclusive, disponibilizálos aos professores das salas
comuns, mediar a compreensão dos conteúdos curriculares através da busca por formas
diversificadas de aprendizagem, encaminhamento para o atendimento multiprofissional com
instituições parceiras, orientar as famílias, promover a inclusão na escola e em todas as áreas do
ensino regular. Todos os processos devem visar a autonomia do aluno, buscando derrubar as
atitudinais e pedagógicas. Porém, o professor do AEE não poderá diagnosticar um possível aluno
com necessidade especial, mas deverá encaminhálo para que um profissional especializado na área,
psicopedagogo clinico ou psicólogo, possa emitilo.

4. QUEM É O PROFESSOR DO AEE? FORMAÇÃO, DESAFIOS E POSSIBILIDADES

A pesquisa aqui apresentada possui uma abordagem predominantemente qualitativa, considerandose
o contato do pesquisador/pesquisado nesse ambiente e com a situação pesquisada (exercício da
docência). Os sujeitos são seis professores que atuam no AEE da rede pública de um município de
Sergipe, cuja experiência no trabalho vai desde os três meses a oito anos. Eles foram denominados de
P01, P02, P03, P04, P05 e P06 para preservar suas identidades em sigilo de pesquisa. Como
instrumento de coleta utilizouse a aplicação de um questionário com perguntas abertas e fechadas
através do dispositivo online GoogleForms[i].

A metodologia deve ser compreendida como um processo capaz de organizar cientificamente o
pensamento reflexivo e, sendo o conhecimento construção do objeto que se conhece, a atividade de
pesquisa tornase elemento fundamental e imprescindível no processo de ensino/aprendizagem. O
professor precisa da prática da pesquisa para ensinar eficazmente; o aluno precisa dela para aprender
eficaz e significativamente; a comunidade precisa da pesquisa para poder dispor de produtos do
conhecimento e a Universidade para ser mediadora da educação (SEVERINO, 2007, p. 2526).

A lotação dos docentes se deu por variadas circunstâncias: solicitação de realocamento feita pelo
próprio professor (16,7%); os que fizeram processo seletivo específico para a função (16,7%) e
aqueles que não tiveram alternativa, por falta de sala de aula comum (16,7%). Porém, a maioria
assumiu a função mediante solicitação da gestão escolar ou regional (50%).

Felizmente, a maior parte dos professores lotados nas salas de recursos multifuncionais recebeu um
convite da gestão escolar ou optou por essa função, mas não se pode ignorar que ainda existem casos
em que o professor é lotado no AEE por falta de opção, ocorrência comum na rede estadual de
Sergipe, devido ao reordenamento, que, aos poucos, tem extinguido as turmas do primeiro ciclo do
Ensino Fundamental, dado que a responsabilidade com essa modalidade, conforme LDBEN 9.394/96
é, preferencialmente, da rede municipal de ensino. Possuir uma formação para a inclusão também
pode ser considerado um fator relevante, já que quase 70% dos entrevistados já possuíam formações
antes de seu ingresso no AEE, tais como Especialização Lato Sensu em Atendimento Educacional
Especializado, em Psicopedagogia e Educação Inclusiva.

A necessidade de formação continuada é fator preponderante entre os professores entrevistados.
Segundo Lima (2002, p. 40), “a formação de professores é um aspecto que merece ênfase quando se
aborda a inclusão. Muitos dos futuros professores sentemse inseguros e ansiosos diante da
possibilidade de receber uma criança com necessidades especiais na sala de aula”. Se para os que não
possuíam formação prévia ela se torna fundamental, para os que já possuíam especialização na área
não é muito diferente. Com exceção de um professor, que possui apenas três meses de atuação no
AEE, todos os demais entrevistados relataram a participação em cursos de extensão, especialização e
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aperfeiçoamento, oferecidos tanto pelas redes públicas quanto privadas. É importante frisar que todas
as especializações realizadas posteriormente ao ingresso no AEE ocorreram em redes privadas, às
expensas do professor.

Quando questionados sobre o que consideram fundamental para que a inclusão em suas escolas seja
mais efetiva, os professores destacam: “Que a cada bimestre tivéssemos formações ou encontros com
todos os envolvidos na inclusão: todos os alunos, pais, professores e demais funcionários” (P02);
“Cursos para os profissionais dessa área, capacitação, parcerias e compromisso” (P03); “Encontros
de formação específica, pois é precária. Temos uma formação inicial bem superficial voltada para a
surdez ou para a cegueira ou como desenvolver propostas para autistas, etc.” (P06); “Sensibilidade.
Já passamos por todo tipo de sensibilização e é muito triste perceber que uma grande maioria de
colegas docentes não se interessa por formações continuadas em educação inclusão por iniciativa
própria e fazem descaso com alunos atípicos” (P01).

E a posição da escola em relação à inclusão?

As principais ações percebidas pelos professores entrevistados nas escolas em que atuam são a
garantia de matrícula (83,3%); sala de recursos multifuncionais para o AEE (66,7%) e proposições e
acompanhamento de metodologias específicas para inclusão no trabalho docente (66,7%). Dentre os
seis entrevistados, apenas dois sinalizaram que sua escola já fez alterações no seu Projeto Político
Pedagógico que contemplam o AEE.

Como pode ser observado, as escolas têm, principalmente, garantido o acesso através da matrícula,
mas pouco têm feito no sentido de garantir mudanças metodológicas em seu currículo e nas práticas
metodológicas. Para garantir mudanças efetivas e uma inclusão de fato, não basta uma proposta de
Lei. Ela garante apenas o acesso. A permanência com sucesso depende de uma série de estratégias
pedagógicas que vão desde a sensibilização da comunidade escolar e da família até as mudanças no
Projeto Político Pedagógico. Só assim a inclusão pode, de fato, ser concretizada. Enquanto a
legislação aponta para obrigatoriedade da matrícula, é na escola que ela precisa ser acolhida, cujo
atendimento precisa ir além da formalidade, precisa oportunizar a todos os alunos condições
condizentes para a realização de suas especificidades e potencialidades.

Questionouse aos professores o que eles consideram fundamental para uma boa atuação no AEE,
oferecendo por opções: que haja formação específica do professor para as deficiências existentes;
que haja uma formação prévia para a inclusão antes da lotação do professor no AEE; que o professor
seja aberto ao novo, ao diferente; que o professor tenha atitudes inclusivas em sua essência; que o
professor conheça e aplique técnicas e metodologias que facilitem a aprendizagem de qualquer
aluno; que a escola proponha a inclusão entre todos.

As entrevistadas sinalizaram como mais importantes a formação prévia para a inclusão antes da
lotação no AEE (66,7%), que o professor tenha atitudes inclusivas em sua essência e que conheça e
aplique técnicas e metodologias que facilitem a aprendizagem de qualquer aluno (ambas com 33,3%,
cada).

Para Mantoan (2006), a inclusão não deve prever a utilização de práticas de ensino específicas para
uma ou outra deficiência ou dificuldade de aprender. Se o ensino for de qualidade, o professor
certamente levará em conta os limites de cada um e explorará suas possibilidades e potencialidades.
É importante fazer um paralelo com as respostas das entrevistadas, que revelam uma visão atualizada
no que se refere à perspectiva de Mantoan, visto que nenhuma delas selecionou para a primeira
opção, que trata da necessidade de um conhecimento específico sobre cada necessidade. Tal
perspectiva é positiva, pois quando as expectativas docentes são centradas num currículo
prédeterminado, ou quando ele acredita num ensino específico para determinadas necessidades, é
comum que o professor se sinta despreparado para fazer todos os alunos alcançarem os objetivos.

O que educadores como Mantoan (2206), Glat e Pletsch (2010), dentre outros defendem é que a
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postura e disposição do docente é mais importante para a motivação e o desenvolvimento das
potencialidades do aluno do que o conhecimento sobre uma necessidade específica. O professor
precisa estar disponível para o novo, com atitudes positivas para a criação de um ambiente inclusivo
e que estenda tais posicionamentos a todos os alunos, criando um clima de acolhimento na classe.
Basta que apenas o professor tenha tais atitudes? De forma alguma. De acordo com os entrevistados,
os três principais problemas enfrentados no desenvolvimento de suas funções no AEE são: descaso
dos colegas docentes em relação às necessidades dos alunos atendidos (83,3%), falta de apoio da
família do aluno (50%) e falta de recursos pedagógicos e de apoio da gestão escolar (empatados com
33,3%). É fundamental que a escola possua estrutura física acessível, material didático e
equipamentos especiais. Essa estrutura exige uma rede de apoio que vai do gestor ao faxineiro, de
maneira a desenvolver um ambiente em que todos vivam a inclusão.

E como os professores lidam com os problemas enfrentados no AEE?

Para tentar sanar o problema do descaso dos colegas docentes em relação às necessidades do aluno, o
professor P01 busca “diálogo e materiais para os colegas. Tento ler materiais que me deem um
suporte melhor e reproduzo materiais para trabalhar nos atendimentos”. O diálogo também é a
estratégia do professor P04. Quanto à falta de recursos, P02 afirma que isso não a impede de dar o
seu melhor, pois “apesar de poucos recursos, sinto uma evolução considerável dos alunos que atendo
e isso me motiva para trazer algo cada vez mais adequado a cada necessidade”. Para P01,

O processo é bastante moroso em relação a diversos aspectos que vão desde
administrativos até humanos, mas é de uma satisfação muito grande ser
multiplicadora de uma educação inclusiva e acima de tudo humanizadora.
Perceber o quão importante é pra qualquer ser humano ser aceito,
compreendido e respeitando em suas especificidades é o que mais me move e
comove. Crescemos juntos enquanto seres canais e espirituais (P01).

As dificuldades fazem parte do processo, mas o enfrentamento a elas é o fator de maior relevância
para o trabalho efetivo do professor do AEE. Encarar os desafios como mobilização na busca por
práticas mais eficazes é certamente a melhor estratégia, como pondera P01.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com o aqui exposto, inclusão escolar não está vinculada à garantia de matrícula dos alunos
público alvo, mas a mudanças curriculares, pedagógicas e metodológicas do sistema escolar.

Os dados das pesquisas realizadas sinalizam que ainda há muito a se construir para garantir uma
inclusão de fato. Apontam para a necessidade de formação continuada, mas, principalmente, para a
parceria entre docentes da sala de recursos e da sala comum. Apontam que possuir atitudes inclusivas
em sua essência e conhecimento de técnicas e metodologias que facilitem a aprendizagem de
qualquer aluno é mais importante que conhecer as especificidades de cada deficiência. Quando o
ensino é de boa qualidade, o professor certamente levará em conta os limites de cada um e explorará
suas possibilidades e potencialidades. Ele busca soluções para garantir que ninguém fique para trás.

Outro ponto fundamental ainda resvala na falta de apoio da gestão escolar e da família do aluno ao
trabalho realizado pelo professor no AEE. É preciso essa parceria, com a gestão valorizando e
priorizando propostas inclusivas e com a família garantindo que o aluno esteja na escola,
incentivando sua participação.

Sugerese que ações transdisciplinares ocorram mais frequentemente na escola, contando com a
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participação de todos os docentes e alunos, que envolvam demais membros da comunidade escolar,
principalmente a família dos alunos, seja através de discussões cuja temática envolva a inclusão,
dirimindo as dúvidas e mitos que cercam a pessoa com deficiência, mas principalmente, que se
exaltem suas potencialidades e não a deficiência. Que a diferença seja valorizada como força, não
apenas a diferença entre dois indivíduos em si, mas aquela que faz o indivíduo um ser único.

Para mudanças efetivas e inclusão de fato, não basta uma proposta de Lei que garanta o acesso. É
preciso garantir a permanência com sucesso, o que depende de uma série de estratégias pedagógicas
que vão desde a sensibilização da comunidade escolar e da família até as mudanças no Projeto
Político Pedagógico. Só assim a inclusão pode, de fato, ser concretizada. É a escola que precisa
acolher e oportunizar a todos os alunos condições para aprender com equidade.
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