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RESUMO

Artigo vinculado ao trabalho pedagógico de duas professoras da rede municipal de Aracaju-SE, em
uma sala de recursos multifuncionais, que consiste em romper as barreiras linguísticas, cognitivas,
conceituais, físicas e visuais, tendo em vista o pleno desenvolvimento dos alunos. Neste estudo de
cunho qualitativo, foram realizadas observações e entrevistas com as duas professoras, das quais
foram evidenciadas, como principal incômodo, a infraestrutura da sala de recursos, a falta de
material-didático e a média alta de alunos para os atendimentos. As reflexões, a partir da coleta de
dados, apontam que, embora os recursos sejam importantes, a atuação do professor em sala de aula
faz toda a diferença, devendo haver uma maior ênfase nos campos formativos nos quais os
professores irão atuar.

Palavras-chave: Formação Continuada. Inclusão. Práticas Pedagógicas. Sala de Recursos.

ABSTRACT

Article linked to the pedagogical work of two teachers of the Aracaju-SE municipal network, in a
multifunctional resource room, which consists in breaking the linguistic, cognitive, conceptual,
physical and visual barriers, in view of the students&39; full development. In this qualitative study,
observations and interviews were conducted with the two teachers, highlighting as the main
nuisance, the infrastructure of the resource room, the lack of teaching material and the high average
of students for the attendance. The reflections from the data collection indicate that although
resources are important, the teacher&39;s performance in the classroom makes all the difference, and
there should be a greater emphasis on the formative fields in which teachers will act.

Keywords: Continuing Formation. Inclusion. Pedagogical Practices. Resource Room.

RESUMEN

Artículo vinculado al trabajo pedagógico de dos profesoras de la red municipal Aracaju-SE, en un
aula de recursos multifuncionales, que consiste en romper las barreras lingüísticas, cognitivas,
conceptuales, físicas y visuales, con vistas al pleno desarrollo de los alumnos. En este estudio de
cuño cualitativo, se realizaron observaciones y entrevistas con las dos profesoras, de las cuales
fueron evidenciadas, como la principal molestia, la infraestructura del aula de recursos, la falta de
material didáctico y el alto promedio de alumnos para la asistencia. Las reflexiones a partir de la
recopilación de datos indican que, aunque los recursos son importantes, el desempeño del profesor en
clase hace toda la diferencia, y debe haber un mayor énfasis en los campos formativos en los que los
maestros actuarán.

Palabras clave: Formación Continua. Inclusión. Prácticas Pedagógicas. Aula de Recursos.
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1 INTRODUÇÃO

Este estudo é uma leitura das práticas pedagógicas de duas professoras que atuam em Atendimento
Educacional Especializado – AEE, em uma escola municipal de Aracaju –SE. O estudo, de cunho
qualitativo, aponta para fatores que influenciam na qualidade do ensino-aprendizagem dos alunos
que frequentam as salas de recursos. Esses fatores foram pontuados em três dimensões: a
precariedade da infraestrutura, a falta de material-didático e a média alta de alunos para os
atendimentos.

Para investigar a realidade do AEE, foram realizadas entrevistas com as duas professoras, bem como
observações de suas práticas. Desse modo, este estudo tem a pretensão de contribuir para formulação
de práticas que visem a promoção do desenvolvimento dos alunos que possuem acesso às Salas de
Recursos Multifuncionais – SRM.

As SRM são espaços de promoção e acessibilidade. Segundo Dutra e Griboski (2006), nelas são
realizadas atividades com ensino de códigos, linguagens, tecnologias e outros complementos à
escolarização, eliminando barreiras pedagógicas, físicas e de comunicação no contexto das escolas,
objetivando a inclusão.

Nessas salas, ocorre o AEE, um aliado ao processo de inclusão, uma vez que há o desenvolvimento
de um trabalho pedagógico que contribui para a evolução da aprendizagem dos alunos. Nesse
atendimento, os alunos cegos aprendem braile, os surdos estudam a Língua Brasileira de Sinais –
LIBRAS e os que possuem deficiência intelectual utilizam jogos pedagógicos. O objetivo primordial
do AEE é desenvolver habilidades dos alunos e adaptá-los à rede regular. Sendo assim, não se trata
de aceitação, mas de valorização das diferenças e fortalecimento da individualidade de cada um.

As SRM visam instrumentalizar os alunos para que possam desenvolver suas atividades nas salas
regulares. O Decreto n&8304; 7.611 de novembro de 2011, no artigo 1º, Inciso IV, aponta ser
necessária a adoção de medidas de apoio individualizadas e efetivas, em ambientes que maximizem o
desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de inclusão plena (BRASIL, 2011).

Porém, um fator que se releva de fundamental importância no atendimento aos alunos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação é a prática
pedagógica dos professores. Ela deve estar articulada com as necessidades individuais de cada
aluno para que os mesmos possam desenvolver suas habilidades. Assim, a escola precisa estar
preparada para oferecer uma educação mais inclusiva.

É mister que a prática pedagógica do professor em SRM seja planejada com o objetivo de atingir a
aprendizagem dos alunos. Nesse contexto, compreende-se que é fundamental conhecer as práticas
que são realizadas nessas salas, bem como pontuar quais práticas poderiam ser realizadas para
atender ao seu público com maior eficácia, de modo que auxilie os alunos no contexto das atividades
escolares, vislumbrando a inclusão.

Segundo Mantoan (2006), a inclusão é uma possibilidade que se abre para o benefício dos alunos
com ou sem deficiência e para a própria instituição escolar. Gentili (2009) caracteriza o processo de
inclusão como democrático que envolve a superação de condições que historicamente produziram a
exclusão de sujeitos.

O estudo traz para o rol de discussão a SRM como uma política de inclusão que permite aos alunos
apoio pedagógico para o atendimento das suas especificidades. Cabe destacar que o AEE não é um
reforço, mas um serviço paralelo, o qual deve auxiliar no ensino da rede regular.

A legislação assegura a inclusão do aluno na rede regular, mas não há uma exigência que ele esteja
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matriculado paralelamente na sala de recurso. Sendo assim, há um consenso da importância dessas
salas para o desenvolvimento dos alunos.

Para Nóvoa (2002, p. 23), “[...] o aprender contínuo é essencial e se concentra em dois pilares: a
própria pessoa, como agente, e a escola, como lugar de crescimento profissional permanente”. Então,
o desejo de trabalhar com uma pesquisa que aborda a prática pedagógica de professores no AEE
instiga a buscar instrumentos que mensurem importantes detalhes de como melhorar as ações em sala
de aula com o objetivo de desenvolver uma prática cada vez mais centrada no desenvolvimento da
autonomia do público atendido.

2 DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA À PERCEPÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO

No decorrer da história, a educação dos alunos deficientes foi permeada por um atendimento
segregativo. Porém, nas últimas décadas, com as propostas e políticas voltadas à educação inclusiva,
crianças, jovens e adultos adentraram às escolas da rede regular de ensino na perspectiva de uma
educação para todos. “A luta pela garantia de uma educação inclusiva se expressa numa longa
trajetória de avanços, conquistas e alguma vezes de perdas de espaços e recuos, na busca de uma
sociedade mais igualitária e justa” (MATOS, 1995, p. 12).

Sobre a história da educação inclusiva, Ferreira (2006, p. 223) assinala:

[...] o nascimento da educação inclusiva está historicamente ligado à
educação especial ou à educação de pessoas portadores de deficiência.
Porém, ao longo da sua existência, a educação inclusiva cresceu, se
fortaleceu mundialmente, tanto como teoria quanto prática, e se expandiu em
direção ao movimento em defesa da educação de qualidade para todos,
principalmente para aqueles que estão frequentemente sob o risco de
exclusão educacional.

As escolas, na perspectiva inclusiva, precisam estar comprometidas com a formação do cidadão e
suas necessidades, exigindo uma prática educacional voltada para a realidade social dos direitos à
vida individual e coletiva. Na perspectiva de atender o aluno e auxiliá-lo na inclusão, o AEE
complementa e/ou suplementa a formação dos estudantes com vistas à autonomia e independência na
escola e fora dela.

O AEE é um conglomerado de atividades e recursos orquestrados para atender exclusivamente aos
alunos com algum tipo de necessidade no contraturno escolar. Uma forma de complementar e
suplementar a formação do aluno, eliminando barreiras para a sua plena participação social e
desenvolvimento da sua aprendizagem (BRASIL, 2009).

Segundo a Resolução CNE/CBE n.04/2009, o púbico do AEE são:

I – Estudantes com deficiência: aqueles que têm impedimentos de natureza
física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras,
podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais
pessoas.

II – Estudantes com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que
apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor,
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comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias
motoras. Incluem-se nesta definição alunos com autismo clássico, síndrome
de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância
(psicoses) e transtornos invasivos sem outra especificação.

III – Estudantes com altas habilidades/superdotação: aqueles que apresentam
um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento
humano, isoladas ou combinadas, como intelectual, liderança, psicomotora,
artes e criatividade.

Nas palavras de Mantoan (2006), o AEE é importante na transformação do ensino especial, visto que
que aborda diferenças sem apelo às generalizações, mas suas intervenções estão ancoradas em
quadros identitários individualizados de cada aluno, levando em consideração que cada um é capaz
de aprender de acordo com suas possibilidades. Destarte, abrir espaços de diálogo, colaboração e
solidariedade contribuem para o processo de inclusão e sucesso no desenvolvimento da
aprendizagem dos alunos.

Sendo assim, o AEE não desenvolve suas práticas de acessibilidade limitadas
ao conceito de deficiência. Seu objetivo é encontrar a criança, o aluno,
identificar seus desejos, suas experiências, suas potencialidades, suas
dificuldades, compreendendo os sistemas de significação e representação nos
quais ela está inserida. O professor do AEE aproxima-se do aluno com a
finalidade de encontrar um ser único, para encontrar a diferença e não a
deficiência. (SILVA, 2017, p. 34)

O AEE se volta às necessidades dos alunos, respeitando o ritmo de cada um, desenvolvendo sua
autonomia, seus valores, seu potencial criativo e habilidade para construir conhecimentos, superando
seus limites e favorecendo a capacidade para desenvolver atividades cotidianas. Além disso, o AEE
“[...] tem como objetivos, entre outros, identificar as necessidades e possibilidades do aluno com
deficiência, elaborar planos de atendimento, visando ao acesso e à participação no processo de
escolarização em escolas comuns” (SARTORETTO; SARTORETTO. 2010, p 2).

O AEE, então, se destina a garantir a permanência do aluno na escola regular,
promovendo primeiro o acesso ao currículo, por meio de acessibilidade física
como adaptações arquitetônicas, oferta de transporte, adequação de
mobiliário e de equipamentos, acesso a sistemas de comunicação. Dado o
acesso, como consequência, para o ensino em si, o AEE tem como finalidade
também favorecer a organização de materiais didáticos e pedagógicos,
estratégias diferenciadas, instrumentos de avaliação adequados às
necessidades do aluno para que, de fato, sua permanência na escola lhe
proporcione desenvolvimento acadêmico e pessoal. (BRAUN; VIANNA,
2011, p. 24)

Apesar de ser considerado um atendimento educacional novo, o processo como o atendimento ocorre
ainda é pouco divulgado. Um contexto que se apresenta sob duas perspectivas: escola especial e
regular. A primeira com uma atuação em espaços que muito se diferenciam da rede regular; e a
segunda trabalha de maneira uniforme e linear na aprendizagem dos alunos. Assim, surge a
necessidade de se organizar redes de saberes que unam alunos e profissionais em busca de melhor
desenvolvimento de práticas mais assertivas e alunos que possam aprender e se desenvolver
(BRAUN; VIANNA, 2011).
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Para que este atendimento ocorra de forma satisfatória, é necessário um lócus privilegiado que
contenha um conjunto de meios e recursos à disposição dos alunos, e esse local é a SRM. O
programa é destinado a escolas das redes municipais e estaduais com o objetivo de complementar e
suplementar a escolarização no contraturno que a criança frequenta.

3 AS SALAS DE RECURSOS E A VIABILIZAÇAO DO AEE

Como forma de apoiar a escolarização dos alunos por meio da oferta do AEE, foram criadas as SRM,
como aponta o Decreto nº 7.611 de 2011:

Art. 2º A educação especial deve garantir os serviços de apoio especializado
voltado a eliminar as barreiras que possam obstruir o processo de
escolarização de estudantes com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

§ 1º Para fins deste Decreto, os serviços de que trata o caput serão
denominados atendimento educacional especializado, compreendido como o
conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados
institucional e continuamente, prestado das seguintes formas:

I - Complementar à formação dos estudantes com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento, como apoio permanente e limitado no tempo e
na frequência dos estudantes às salas de recursos multifuncionais; ou

II - Suplementar à formação de estudantes com altas habilidades ou
superdotação. (BRASIL, 2011)

As SRM são espaços da escola onde se realiza o AEE para os alunos com deficiência, por meio de
desenvolvimento de estratégias de aprendizagem centradas em um novo fazer pedagógico que
favoreça a construção de conhecimentos pelos alunos, subsidiando-os para que desenvolvam o
currículo e participem da vida escolar (BRASIL, 2007).

As salas são espaços destinados aos serviços educacionais, de natureza pedagógica. Dotado de
recursos materiais e pedagógicos e equipamentos adequados às necessidades educacionais dos alunos
que apresentam alguma dificuldade de aprendizagem. Espaço pedagógico e de tecnologia assistiva,
no qual trabalham profissionais com formação específica para o atendimento dos alunos com
dificuldades educacionais especiais em razão de algum tipo de deficiência (SARTORETTO;
SARTORETTO, 2010).

Os espaços são organizados com diferentes materiais e equipamentos que devem estar prontos para
atender os alunos conforme cronograma de horários. O professor precisa considerar os aspectos
cognitivo do aluno, o nível de escolaridade e os recursos que possam garantir a aprendizagem por
meio de atividades de complementação e suplementação curricular (ALVES, 2006).

As salas criam meios para que os alunos possam aprender, além de possuir recursos disponíveis e
estimuladores para que os alunos possam adquirir experiências que contribuirão para construção de
aprendizagens.

Para o professor especialista trabalhar no AEE, é fundamental, na medida em que a sua atuação
permita atender às demandas dos alunos, a articulação com os professores da rede regular a fim de
oportunizar a troca de experiências que desencadeia a construção de saberes, com vistas à plena
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aprendizagem dos alunos (SOARES, 2014).

4 DA FORMAÇÕ DE PROFESSORES ÀS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM SRM

Atender alunos com diferentes deficiências é um grande desafio que o professor da sala de recursos
precisa enfrentar. Sendo assim, a formação dos professores é um aspecto que merece ênfase quando
se aborda o tema inclusão. Ser professor é um desafio diário, no sentido de responder com qualidade
e de forma ética às necessidades dos alunos e de desenvolver um olhar sensível para atender às
particularidades de cada um.

As práticas desenvolvidas pelos professores têm como objetivo dar ao aluno aparatos para que ele
prossiga sua caminhada individual. O professor pensa em qual ajuda ele poderá oferecer para atender
às finalidades do processo educativo de cada aluno; estas que devem estar respaldadas no Projeto
Político Pedagógico (PPP) da escola.

Na perspectiva de Marin e Braun (2011), as práticas desenvolvidas pelos professores, para que
propiciem o desenvolvimento acadêmico dos alunos, devem conter os materiais didáticos e
pedagógicos, estratégias diferenciadas e instrumentos de avaliação adequados às necessidades de
cada um deles.

O professor trabalha com a reestruturação de atividades, oferecendo ao aluno oportunidade de uma
melhor interação e desenvolvimento em sua aprendizagem. Os professores também atuam frente as
dificuldades dos alunos. Porém, quando esse trabalho é desenvolvido em parceria com o professor da
rede regular os resultados tendem a ser mais positivos, pois forma-se uma rede de apoio em prol do
desenvolvimento do aluno.

O professor do AEE não é centrado na deficiência como único referencial
para conhecer o aluno. Ele o conhece a partir de sua dinâmica de vida, de
suas relações sociais e educacionais e de sua condição humana de ser um
constante devir. Ele não é um especialista em uma determinada deficiência;
ele está aberto ao atendimento de todos os alunos que constituem o
público-alvo da Educação Especial e que necessitam de recursos, estratégias,
materiais, equipamentos, serviços que promovem acessibilidade e
participação na escola comum. (SILVA, 2017, p. 33)

Sendo assim, quando o professor faz uso de práticas pedagógicas diferenciadas e adequadas às
necessidades de cada aluno, ele estará oferecendo oportunidades de uma maior interação no processo
de aprendizagem, tornando apropriado as peculiaridades e necessidades de cada aluno.

Segundo Soares (2014), para educação ser inclusiva, é necessário professor técnico e
pedagogicamente capacitado para efetivação do trabalho com os estudantes e comunidade. Para
alcançar essa capacitação, ele precisa ter acesso à seara de conhecimentos da área educacional,
sobretudo aos conhecimentos pedagógicos voltados às demandas específicas da Educação Especial.

5 O TRABALHO PEDAGÓGICO EM UMA SALA DE RECURSOS

Este estudo partiu da necessidade de ouvir as professoras da sala de recursos a respeito das suas
práticas pedagógicas. É importante ouvir aqueles profissionais que transformam o cotidiano num
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processo diário de superação. Dessa forma, despir-se do preconceito foi a primeira atitude da
pesquisa. A segunda foi ouvi-las, desenvolvendo um olhar sensível acerca dos caminhos percorridos
em uma sala de recursos.

Destarte, foi possível revelar o cotidiano de duas professoras que desenvolvem atividades em uma
sala de recursos da rede municipal de Aracaju, aqui denominadas de “P1” e “P2”, contemplando
dimensões dos conteúdos, das habilidades didáticas e das relações situacionais, e que responderam a
uma entrevista estruturada.

Antes de iniciar a coleta de dados, foi realizado um contato com as professoras para explicar o
objetivo da pesquisa e os procedimentos para a coleta dos dados. Após a construção do trabalho, foi
disponibilizado para cada professora uma cópia do artigo para que analisassem a concordância das
suas falas.

Este estudo é caracterizado como pesquisa de campo, de natureza qualitativa, em que o pesquisador
vai a busca do fenômeno, mas não o modifica, apenas o observa e analisa, colhendo a informação
diretamente com a população pesquisada. Para Gonçalves (2003, p 68), “[...] é aquela que se
preocupa com a compreensão, com a interpretação do fenômeno, considerando o significado que os
outros dão à sua prática”.

Busca-se, assim, compreender, através da observação, o universo vivido pelas professoras. Tudo que
é dito é único, singular, tanto do ponto de vista dos sujeitos como de sua relação com a
entrevistadora. Após a coleta de dados, foi realizada uma análise do conteúdo das entrevistas,
baseando-se na proposta de Análise de Conteúdo de Bardin (2016).

Duas professoras fizeram parte da pesquisa. A “P1” possui 31(trinta e um) anos de idade, graduação
em Pedagogia, especialização em Psicopedagogia Institucional e Clínica e Atendimento Educacional
Especializado; cursos na área de Autismo, Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade
(TDAH), Estimulação Precoce e Adaptação Curricular. Na sala de recursos em estudo, ela atende em
média 10 (dez) alunos que possuem Deficiência Intelectual, Autismo, Múltiplas Deficiências e
Deficiência Visual.

A “P2” possui 42 (quarenta e dois) anos, Licenciatura em Pedagogia, especialização em Educação
Especial com formação em Atendimento Educacional Especializado. Atende uma média de 14
(catorze) alunos com Deficiência Intelectual, Deficiência Visual, Deficiência Auditiva, e Transtorno
do Espectro Autista. Ambas as professoras atendem alunos da educação infantil ao 5&8304; ano do
ensino fundamental.

O professor da sala de recursos multifuncionais deverá ter curso de
graduação, pós-graduação e ou formação continuada que o habilite para atuar
em áreas da educação especial para o atendimento às necessidades
educacionais especiais dos alunos. A formação docente, de acordo com sua
área especifica, deve desenvolver conhecimentos acerca de: Comunicação
Aumentativa e Alternativa, Sistema Braille, Orientação e Mobilidade,
Soroban, Ensino da Língua Brasileira de Sinais - Libras, Ensino de Língua
Portuguesa para Surdos, Atividades de Vida Diária, Atividades Cognitivas,
Aprofundamento e Enriquecimento Curricular, Estimulação Precoce, entre
outros. (ALVES, 2006, p. 17)

São muitas as crianças atendidas com as mais diversificadas deficiências e as pesquisadas apontam a
importância de entender um pouco de cada deficiência, por isso a necessidade de formação
constante. Trabalhar com esse diversificado púbico leva os professores a se qualificarem em serviço,
porque a cada dia eles são desafiados a buscar meios e formas para atender a todos de forma
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qualitativa objetivando a autonomia do seu público.

Os professores precisam também ter em mente que o objetivo é sempre a aprendizagem na classe
comum. Por isso, as estratégias usadas por eles devem estar em sintonia com o da rede regular. A
“P1” fala da necessidade de mais tempo para confeccionar os recursos, também conhecidos por
tecnologia assistiva. Para Galvão Filho; Damasceno (2006), esses produtos confeccionados são de
baixa tecnologia (low-tech).

Além de produzir, os professores da sala de recursos podem adaptar os materiais didáticos para
atender as necessidades individuais de cada aluno. Tendo em vista a autonomia no desenvolvimento
das atividades, cabe ao professor optar pelo recurso de baixa tecnologia, alta tecnologia ou ambos, a
depender de cada caso.

[...] manter-se atualizado para intervir nas diversas deficiências de forma
satisfatória e dispor de mais tempo para produzir e confeccionar recursos
para cada criança (P1).

É improvável um professor entender e conhecer profundamente todas as deficiências. Por isso,
Mendes (2002) discute sobre a dificuldade da formação generalista, uma vez que a própria produção
científica é categorial, na qual leva-se anos para formar um professor que seja competente para
dominar e acompanhar as inovações educacionais relacionadas a uma única deficiência. Formar um
professor generalista implicaria em sacrificar a qualidade do ensino, ou seja, um professor com
formação insuficiente iria produzir um ensino medíocre. Ele ainda traz o exemplo da formação de
um professor de surdos, que para adquirir tal competência, necessita de muitos anos de estudo.

Para atender às necessidades dos alunos de forma diferenciada e conhecer a dinâmica de cada um,
assim como aponta Silva (2017), os professores pesquisados elaboram um planejamento mensal
individualizado, de acordo com a deficiência de cada criança.

Em primeira instância realizamos uma anamnese com a família, avaliação
diagnóstica com o aluno e posteriormente traçamos um plano de atendimento
individualizado (P2).

O professor só passa a ter consciência das reais necessidades do seu aluno, quando ele desenvolve
um processo de pesquisa levando em consideração a anamnese, as observações iniciais e o
diagnóstico dos especialistas para, a partir daí, traçar um plano de trabalho que possibilite trabalhar
as potencialidades desse aluno através do Plano de Desenvolvimento Individual (PDI).

Poker et al (2013) traduzem o PDI como um documento elaborado pelo professor com o apoio do
coordenador, objetivando registrar os dados da avaliação do aluno bem como o plano de intervenção.
O PDI é constituído por duas partes: a primeira traz os informes e avaliação; a segunda adentra nas
propostas de intervenção.

Os dados que compõe o PDI serão coletados pelo professor especializado no
momento em que realizar o estudo de caso de cada aluno a ser atendido na
Sala de Recursos Multifuncional. Tal estudo pode ser desenvolvido
individualmente pelo professor especializado ou coletivamente, com a
participação do orientador pedagógico ou mesmo de outros profissionais da
escola. Terá como base diferentes fontes de dados, como: entrevista com os
pais; dados do prontuário escolar do aluno; relatórios de profissionais da
saúde; anamneses anteriormente realizadas etc. (POKER, et al, 2013, p. 21)
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Trata-se de um roteiro de avaliação e intervenção. Para fazer os registros de desempenho diário de
cada aluno, as professoras disseram que possuem:

[...] um diário de bordo onde registro diariamente meus atendimentos e no
diário escolar registro qualitativamente e de forma descritiva (mensalmente),
os objetivos e resultados alcançados (P1).

Em cada atendimento registro em meu caderno, em um portfólio e
mensalmente faço o registro de cada aluno em um diário (P2).

É importante ressaltar que a responsabilidade de desenvolvimento do aluno não está somente ligada
ao professor da sala de recursos, mas o da rede regular também precisa estar na rede de apoio; isto é,
não se deve separar esses dois elos. E como forma de manter essa corrente de responsabilidades, as
professoras pesquisadas realizam a itinerância uma vez por mês. É através de um conjunto
coordenado de ações que se torna possível a inclusão.

É evidente que a instituição do professor especialista para atuar no
Atendimento Educacional Especializado constitui-se como elemento basilar
da proposta de educação inclusiva, na medida em que a atuação deste
profissional envolve as demandas específicas dos estudantes com
deficiências, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades ou
superdotação; além da articulação com os professores das classes
convencionais, a fim de oportunizar a troca de experiências, favorecer a
construção de saberes, com vistas à plena aprendizagem dos seus alunos e
alunas, público-alvo da Educação Especial (SOARES, 2014, p. 96).

Segundo Duarte (2004), trabalhar a inclusão na rede regular é desafiador, porque opera na destruição
de barreiras entre a escola e os problemas sociais/familiares/afetivos, o que requer que a escola
organize de modo a tornar possível o atendimento adequado à diversidade. Porém, o preconceito
construído ao longo da história ainda é um dos maiores entraves para a inclusão.

Quando questionadas se as práticas pedagógicas estão voltadas à inclusão, ambas as professoras
responderam que sim, porque:

[...] os atendimentos auxiliam os alunos no desenvolvimento de forma a
reduzir barreiras, bem como podem ser produzidos e confeccionados
materiais que auxiliem a acessibilidade e adaptação curricular (P1).

Alves (2006) traz alguns materiais e recursos pedagógicos que podem ser utilizados, como os jogos
pedagógicos que levam em consideração o aspecto lúdico, a criatividade e lógica de pensamento.
Materiais esses que podem ser confeccionados pelos professores, obtendo critérios de tamanho,
espessura, peso e cor, de acordo com a habilidade motora e sensorial do aluno. Muitos desses jogos
podem ser construídos usando sucatas, fotos, folhas coloridas, gravuras, velcros, ímãs, papelões,
emborrachados, etc.

Assim, o desenvolvimento das práticas também traz alguns incômodos para as professoras
pesquisadas, elas apontaram: a estrutura da sala; inadequação dos mobiliários; falta de materiais, a
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exemplo de tapetes, tatames, número elevado de alunos por especialista, o que inviabiliza algumas
vezes o plano de atendimento individual. Nem sempre o que o professor tem planejado é alcançado,
mas percebe-se que as conquistas mais simples são essenciais na busca de melhores resultados. Os
avanços e os recuos fazem parte do processo.

Em termos de infraestrutura, as professoras falam sobre a localização da sala de recursos que é muito
próxima das áreas recreativas. Além disso, elas apontam a necessidade de cada escola, a depender da
demanda, ter professores mais qualificados, uma vez que se torna impossível atender a todas as
deficiências.

A disposição da sala de recursos também precisa ser repensada, ela fica
próxima a locais onde o barulho é constante o que afeta diretamente os
atendimentos, e cada escola, a depender da sua demanda, deveria ter sua sala
de recursos com profissionais devidamente qualificados (P2).

No contexto atual, os professores relatam sobre a necessidade de adquirir novas competências e
saberes para lidar com as mais diferentes deficiências. São esses saberes que tornam possível a
operacionalização de situações complexas, por isso a necessidade de formação continuada.

Nas palavras de Perrenoud (2000), competência nada mais é que a capacidade de agir de maneira
eficaz em uma determinada situação, apoiada em conhecimentos, mas sem se limitar a eles. Trata-se
da capacidade de mobilizar saberes e recursos cognitivos para enfrentar um tipo de situação e
resolver problemas.

Não resta dúvidas que as barreira enfrentadas pela escola e pelos professores são enormes, porque
existem lacunas no que diz respeito à formação inicial e continuada para educar na diversidade. O
trabalho da escola diante da diversidade e dos aspectos inclusivos requer serviços de equipe
multidisciplinar e entrosamento entre as escolas e os serviços de apoio (LIMA, 2006).

Assim, professores da sala de recursos e da rede regular devem estar centrados nos preceitos da
inclusão, auxiliando os alunos no fortalecimento das suas necessidades para galgar a aprendizagem.
A troca de informações entre os profissionais permite estabelecer um trabalho de cooperação para o
desenvolvimento das potencialidades dos alunos a partir de uma ação construtiva e dinâmica. O
aluno deve ser, acima de tudo, respeitado, aceito e ter o mesmo acesso aos recursos que os demais
alunos (BAUCH; LÖHR, 2014).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados do estudo apontam a necessidade de o trabalho do professor da rede especializada ser
desenvolvido juntamente com o da rede regular, formando-se uma rede de apoio para melhor atender
às necessidades individuais de cada aluno de forma integral. A sala de aula deve ser um espaço
diverso, de convivência democrática que prime por uma educação para todos.

Porém, inúmeros problemas são apontados pelas professoras em suas práticas pedagógicas: relação
desproporcional entre o quantitativo de alunos e o número de professores especializados, a estrutura
da sala, inadequação mobiliar e a falta de insumos básicos como tapetes, tatames e afins. Apesar de
todos esses problemas, o estudo mostra que é a atuação do professor que provoca um impacto mais
significativo na aprendizagem dos alunos.

Percebeu-se, através das entrevistas, que a tônica das práticas pedagógicas é a diferenciação para
atender às especificidades de cada aluno de forma a remover barreiras que permitam um melhor
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desenvolvimento na aprendizagem por meio de uma busca pedagógica por recursos e estratégias que
garantam acesso do aluno ao currículo.

Este estudo aponta para a necessidade de formação continuada dos professores, levando em
consideração que suas práticas devem ter em vista os conceitos de inclusão, autonomia e
independência para que os alunos tenham oportunidade de desenvolver integralmente suas
potencialidades.
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