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RESUMO

Este artigo tem como objetivo refletir acerca do tema inclusão destacando alguns desafios dos professores diante da
formação e prática docente. Este é um estudo bibliográfico e descritivo, segundo Gil (2006), usando a técnica de
observação participante no cotidiano de uma escola pública municipal de Aracaju, durante os anos de 2014 e 2015.
Essas observações foram realizadas no turno matutino, durante momentos de conversas informais entre professores,
direção e equipe pedagógica, no dia-a-dia da escola. Com isso, percebeu-se que há professores que rejeitam; ou não
se sentem preparados para lidar com essas especificidades da educação; ou os que se omitem e repassam para
outrem um papel que é seu; até o professor que aceita e busca meios de concretizar os desafios que lhe chegam,
mesmo que não saiba como fazer. Não é nosso objetivo julgar, mas, a partir das observações, instigar reflexões com
embasamentos teóricos que possam auxiliar a comunidade escolar no processo de inclusão de alunos com
deficiência. Para tanto, este texto dialoga sobre as falas docentes diante da perspectiva de inclusão em dois grandes
momentos: no primeiro detalha as barreiras encontradas nesse percurso; e num outro momento, apresenta caminhos
para solucionar as dificuldades encontradas.

Palavras-chave: Formação docente. Inclusão. Prática docente

SUMMARY

This article aims to reflect on the theme of inclusion highlighting some of the challenges faced by teachers in teacher
education and practice. This is a bibliographic and descriptive study, according to Gil (2006), using the technique of
participant observation in the daily life of a municipal public school in Aracaju, during the years of 2014 and 2015.
These observations were made during the morning shift during moments of conversations Between teachers,
management and pedagogical staff, in the day-to-day life of the school. With this, it was noticed that there are
professors who reject; Or do not feel prepared to deal with these specificities of education; Or those who omit
themselves and pass on to others a role that is theirs; To the teacher who accepts and seeks ways to realize the
challenges that come to him, even if he does not know how to do it. It is not our objective to judge, but, based on the
observations, to instigate reflections with theoretical bases that can help the school community in the process of
inclusion of students with disabilities. In order to do so, this text talks about the teachers&39; speeches before the
perspective of inclusion in two great moments: in the first one it details the barriers found in this course; And in another
moment, presents ways to solve the difficulties encountered.
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1. INTRODUÇÃO

No Brasil, por séculos, os alunos com deficiência foram vistos como incapazes, eram deixados de lado, não se
socializavam e eram cuidados em asilos e hospitais. Tinham, nessa época, apenas o olhar jurídico e médico, que os
descreviam como anormais, e que não tinham perspectivas.

“O conceito de Educação especial atual é uma produção do século XX. Até o século XIX e
primeiras décadas do século XX educar o anormal era algo muito moderno e, na maioria
das vezes visto como tarefa impossível. Educar o anormal ainda era entendido como
cuidar, dar assistência, atenção”. (SOUZA, 2012, p.86)

Segundo Souza (2012), no início do século XX, ampliam-se os aspectos de cuidado e de assistencialismo dado à
pessoa com deficiência. O olhar médico que julgava essas pessoas como incapazes, aos poucos, começa a perder
força, pois psicólogos, psicopedagogos e pedagogos começam a mudar o pensamento ideológico sobre a pessoa com
deficiência e percebem e difundem que eles têm capacidade de aprender. Assim, passam a ser inseridos em redes de
ensinos específicas para pessoas com deficiência, podendo, tempos depois, frequentarem espaços de convívio
comum com as outras pessoas que não tinham deficiências.

Para dar continuidade ao processo de inclusão de alunos com deficiência em escolas regulares de ensino, várias
legislações têm sido criadas com o intuito de proteger um dos direitos fundamentais a todo ser humano, o direito à
educação. De acordo com a declaração de Salamanca (1994), toda criança tem a educação como direito fundamental,
devendo ser dada a oportunidade de aprender. A Constituição Federal Brasileira (1988) versa que a educação é
direito de todos e dever do Estado e da família, visando preparar a pessoa para o exercício da cidadania e para o
trabalho. A Lei 9394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), expõe que a educação especial
será oferecida preferencialmente na rede regular de ensino e a Lei 13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão (LBI),
coloca que toda pessoa com deficiência terá direito à igualdade de oportunidades e não sofrerá nenhuma espécie de
discriminação.

Apesar da criação de várias normas, leis, declarações, o direito à educação precisa ser efetivado na prática, desde
matrículas, até a permanência e o êxito do estudante na escola. A diversidade humana, em todas as suas formas,
quer seja étnica, de opiniões, física, de gêneros, de nacionalidades declaram aspectos que precisam ser envolvidos e
desenvolvidos na/pela escola. Atualmente, contrariamente ao que pregam as leis, vive-se um paradigma escolar, que
estimula a promoção da desigualdade e a falta da cidadania em paralelo ao paradigma da inclusão. Urge aprender a
conviver com as diferenças.

A escola pode ir muito além da transmissão de conteúdos cognitivos. Deve desenvolver, através do convívio social,
sujeitos compreensivos, com responsabilidade, críticos, autênticos, que respeitem a diversidade de opiniões, de
ideias, de sujeitos, de possibilidades e de potencialidades. Novos caminhos, portanto, podem ser trilhados, por alunos
e professores, sob um paradigma de inclusão.

O direito à educação necessita ser efetivado também através de mudanças nas políticas públicas, formação inicial e
continuada de professores; cultura inclusiva escolar, etc. A escola como espaço de convivência, deve abranger a
diversidade, recebendo com profissionalismo e cuidado todos os alunos, inclusive a pessoa com deficiência. Portanto,
este trabalho, tem como objetivo instigar reflexões, com embasamentos teóricos, que possam auxiliar a comunidade
escolar no processo de inclusão de alunos com deficiência. Para tanto, este texto dialoga sobre as falas docentes
diante da perspectiva de inclusão; abordando soluções possíveis encontradas pelos docentes e por autores das
nossas pesquisas bibliográficas.

2. ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, E AGORA ATITUDES DOCENTES E BARREIRAS ATITUDINAIS

As observações descritas neste trabalho, foram realizadas durante os anos de 2014 e 2015, numa escola pública
municipal de Aracaju, durante conversas informais entre professores, gestores e equipe pedagógica. A instituição
funcionava em três turnos: matutino, vespertino e noturno. Durante a manhã funcionavam as turmas do 1º ao 5º ano, à
tarde do 6º ao 9º ano, e à noite, as turmas da EJA (Educação de Jovens e Adultos). Nossas observações foram feitas
no período descrito acima, no turno matutino, com dez professores polivalentes, uma professora de educação física,
duas coordenadoras e uma professora de Atendimento Educacional Especializado. A escola continha quase duzentos
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e cinquenta alunos, com uma média de 25 a 30 alunos por sala de aula. Nesse período, a instituição começou a
receber, de forma mais expressiva, alunos com deficiência, dentre elas: autismo, síndrome de down, deficiência física
e auditiva, além de discentes com transtornos psíquicos e dificuldades de aprendizagem.

Diante do contexto de inclusão nessa escola, várias indagações e afirmações começaram a ser feitas pelos
professores:

“Não sei lidar com esses alunos!”

“Ele não sabe nada!”

“E agora O que vou fazer para esse aluno aprender”

“Ele devia ficar todo dia na sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE)!”

“Não tive formação para saber ensinar a esses alunos!”

“Vou estudar sobre a deficiência do meu aluno”.

“Como o AEE pode nos ajudar”

Percebe-se que, diante do contexto instaurado, as reações dos professores foram inúmeras, e ao observá-los
pudemos perceber que refletem: a impotência pela falta de experiência e de estudo na área de inclusão; a omissão
quanto ao seu papel na formação do aluno com deficiência; delegação das obrigações docentes a outros profissionais.
Além dessas reações, outra que chama bastante atenção: um pequeno grupo de professores decidiu buscar as
respostas para as dúvidas que pairavam o ambiente escolar naquele momento. Alguns fizeram curso em AEE,
compraram livros e tiraram dúvidas com a secretaria de educação do município e com a professora da sala de
recurso.

Nas afirmações descritas acima pelos professores, que não sabem o que fazer para o aluno com deficiência aprender
ou afirmam que não sabem lidar com a deficiência por não terem tido a formação adequada, há clara demonstração
de impotência diante da pessoa com deficiência. A inclusão é um processo que precisa primeiramente de aceitação.
Aceitar o diferente, seja ele com deficiência ou não. Para tanto, faz-se necessário romper barreiras. O “Estatuto da
Pessoa com deficiência” (Lei 13.146/2015), caracteriza barreiras como

qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação
social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à
acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à
informação, à compreensão, à circulação com segurança (...). (Lei 13.146/2015)

Uma das barreiras enumeradas nesta Lei, que trava o processo de inclusão são as barreiras atitudinais que são
“atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em
igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas” (Lei 13.146/2015),

Cada aluno traz consigo suas individualidades, suas dificuldades, que são processos que necessitam de um olhar
diferenciado da equipe escolar para que essas barreiras sejam superadas e o aluno sinta-se acolhido e
verdadeiramente incluído.

Em seu artigo 3º, a Declaração Mundial de Educação para Todos (1990) afirma que:

As necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras[1] de deficiências
requerem atenção especial. É preciso tomar medidas que garantam a igualdade de acesso
à educação aos portadores de todo e qualquer tipo de deficiência, como parte integrante do
sistema educativo. (Declaração Mundial de Educação para Todos/1990)

É preciso considerar que a tentativa de homogeneizar as pessoas tentando incluí-las em um ambiente sem
adequações físicas, psicológicas ou afetivas é uma tentativa frustrada, pois a adversidade nos contradiz, nos faz seres
únicos. A sociedade é formada por diferenças, então por que querer uniformizar Deparar-se com o diferente, muitas
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vezes, induz a um estranhamento, que exclui o outro do processo social.

(...)excluir significa expulsar do mundo dominante, significa, literalmente, pôr para fora dos
parâmetros e das normas que regem as relações sociais, é não apenas marginalizar e sim
desconsiderar a existência humana. (MATTOS apud BONETI, 2012, p.3)

O processo de exclusão é corroborado por pessoas e instituições que resistem à mudança. Por isso, muitos entraves
são encontrados para a efetivação da educação inclusiva.

Entre esses entraves estão: a resistência das instituições especializadas a mudanças de
qualquer tipo; a neutralização do desafio à inclusão, por meio de políticas públicas que
impedem que as escolas se mobilizem para rever suas práticas homogeneizadoras,
meritocráticas, condutistas, subordinadoras e, em consequência, excludentes; o
preconceito, o paternalismo em relação aos grupos socialmente fragilizados, como o das
pessoas com deficiência.

Há ainda a considerar outras barreiras que impedem a transformação de nossas escolas: o
corporativismo dos que se dedicam às pessoas com deficiência e a outras minorias,
principalmente dos que tratam de pessoas com deficiência mental; a ignorância de muitos
pais, a fragilidade de grande maioria deles diante do fenômeno da deficiência de seus
filhos. (MANTOAN;PRIETO, 2006, p.24)

Além desses entraves, segundo Mantoan e Prieto (2006), há falta de vontade de mudar. As autoras expõem que essa
resistência à inclusão deve-se ao fato de nos fazer lembrar que temos uma dívida com os alunos que excluímos por
motivos inconsistentes, simplesmente por nos basearmos num padrão de aluno ideal, previamente definido.

A idealização do aluno que se deseja em sala de aula, leva muitos docentes a não aceitação da diversidade. Na
afirmação “Ele devia ficar todo dia na sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE)!”, o docente declara a
sua omissão quando delega a outro profissional a execução do papel de educar.

É preciso repensar o trabalho em equipe, a delimitação de tarefas, a redefinição ou mesmo a divulgação do papel do
professor da sala regular e do AEE. A escola não é só o diretor, nem só o professor, muito menos, somente o
profissional de Atendimento Educacional Especializado. A escola é um ambiente social em que toda a comunidade
escolar pode contribuir para o processo de inclusão.

3. DEIXANDO OS “PROBLEMAS” DE LADO.... VAMOS EM BUSCA DAS SOLUÇÕES: A IMPORTNCIA DA
FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A CONCRETIZAÇÃO DA INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA

Há, realmente, a falta de formação para a diversidade, em que os profissionais sejam capacitados a lidar com as
diferenças. Nas falas dos docentes percebe-se claramente esse aspecto. Vejamos: “Não tive formação para saber
ensinar a esses alunos”!

A Lei 9394/96 (LDB) garante a formação inicial e continuada para os professores, capacitando-os para desenvolver
melhor o trabalho, em sala de aula, com os alunos:

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação:

(...)

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;

Em sua formação, a maioria dos profissionais de educação, segundo Galvão e Miranda (2011), recebe instruções para
padronizar, igualar, unificar a sala de aula, por meio de métodos tradicionais de aprendizagem baseados na repetição,
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na rigidez, na memorização, esquecendo-se de valorizar a diversidade humana. Diversidade essa que pode muito
contribuir para a aprendizagem e a inclusão dos diferentes.

Muitos professores não percebem e não questionam as incongruências e inconsistências
desse sistema uniformizante, e adotam como única opção de solução, a educação
segregada. (GALVÃO; MIRANDA, 2011, p.08)

É necessário romper os paradigmas tradicionais de exclusão, onde só adentram os ditos “normais”. A escola é direito
de todos! Os docentes precisam aprender com as inquietações por não saberem lidar com a diversidade. As políticas
públicas devem, dentre tantas outras demandas, proporcionar a formação contínua que prepara os docentes para
solucionar problemas e dificuldades cotidianas que envolvem a profissão.

A comunidade docente pode predispor-se às mudanças, reavaliar as rotinas de atividades e metodologias de ensino,
valorizar o potencial que cada um tem, desenvolver novas habilidades, proporcionar um ambiente acolhedor e
saudável para que ocorra o processo de aprendizagem.

No que se refere à introdução de mudanças significativas, que impliquem a adoção de
novas maneiras de pensar e de formas diferentes de trabalhar na sala de aula, é
importante observar que aí se trata, na verdade, de um processo, não de um sucesso. As
ideias básicas não mudam de um momento para outro, tampouco ideias novas são
aplicadas num abrir e fechar de olhos. (DUK, 2005.p. 132)

Porém, alguns obstáculos impedem que os professores proporcionem essas mudanças. São empecilhos para
aprendizagem de novas ideias e prática de novas maneiras de trabalhar. Duk (2005) expõe alguns desses obstáculos:
falta de compreensão, falta de aptidões necessárias, atitudes predominantes; insuficiência de recursos, organização
inadequada e falta de compreensão.

Galvão e Miranda (2012) ressaltam que

a ausência de conhecimento do professor sobre as peculiaridades das deficiências, o não
reconhecimento das potencialidades destes estudantes e a não flexibilização do currículo
podem ser considerados fatores determinantes para barreiras atitudinais, práticas
pedagógicas distanciadas das necessidades reais dos educandos e resistência com
relação à inclusão. (GALVÃO; MIRANDA, 2012, p. 139)

Para Galvão e Miranda (2011), esses entraves impedem que os docentes possam imaginar ou conceber outra
possibilidade de caminho, diferente daquela recebida no seu processo de formação inicial: conteudista, massificadora,
de enquadramento das ideias e de idealização do aluno que aprende apenas com uma única forma de ensinar.

Então, todas as realidades e necessidades decorrentes da presença de ‘“alunos
diferentes”’ em suas salas de aula, devem ser ‘“enquadradas”’ segundo as referências e
exigências do paradigma tradicional de educação, nem ao menos se cogitando sobre a
possibilidade de se fazer um questionamento a esse modelo, e, muito menos, a
possibilidade da construção de um novo modelo. (GALVÃO; MIRANDA, 2011, p.04)

Para tanto, deve-se “conceber a sala de aula como uma comunidade de aprendizagem em que existem relações
recíprocas entre docente e aluno(a)s e destes entre si, em torno da aprendizagem dos conteúdos escolares”. (DUK,
2005.p. 172). Essa autora ainda comenta que é a atitude do professor na sala de aula que determinará se o aluno
poderá aprender ou não de forma significativa. Contribuindo também para esse processo, a aprendizagem
cooperativa, ou seja, desenvolvida com os colegas da turma.

Ressalta-se também, a importância de um projeto educacional, o Projeto Político Pedagógico, por exemplo, que vise o
atendimento à diversidade. Para o seu planejamento é indispensável ouvir as vozes dos diversos atores que
compõem e participam da vida escolar. Conhecer e discutir as opiniões acerca da organização, das práticas
pedagógicas, do ambiente social escolar, que valorizem a aprendizagem e o pleno desenvolvimento dos alunos, seja
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em seus aspectos sociais, emocionais, morais, cognitivos.

Um ambiente escolar baseado em relações de aceitação, respeito e valorização das
diferenças, entre professores, alunos e pais, é condição necessária para atingir o objetivo
de uma educação inclusiva que contemple a diversidade. Neste sentido, é fundamental que
a escola explicite no contexto do projeto político pedagógico da escola, os princípios e
valores que devem inspirar a formação dos alunos e que a partir do currículo vise promover
à aprendizagem de valores e atitudes positivas relativas à diversidade, enfatizando o
desenvolvimento de habilidades sociais e da comunicação, de modo a favorecer um clima
de convivência em que todos os alunos se sintam acolhidos e valorizados. Isto pressupõe
planejar, de forma sistemática, objetivos, conteúdos e atividades relacionados com a
temática da diversidade, tanto em nível da escola como da sala de aula e envolvendo a
participação da família. (DUK, 2005.p. 95)

Vale repensar o modelo atual de formação de professores, para que a educação concretize-se como um direito de
todos, com atenção para a diversidade, para a diferença e para a inclusão. Galvão e Miranda (2012, p.18) afirmam
que a formação continuada representa um espaço-tempo de constituição e reflexão da ação educativa para a
potencialização das práticas pedagógicas; (re)pensar as relações de poder existentes no currículo; reformulação de
mecanismos que validam os conhecimentos e os pressupostos que fundamentam quem pode ou não aprender na
escola.

Tal formação continuada em contexto deve ter como foco as diferentes situações que
constituem o ato educativo, a análise das práticas docentes e a criação de espaços para a
reflexão coletiva, esforçando-se, sempre, para criar na escola a crença de que é possível
pensar soluções para as questões que se presentificam. (GALVÃO;MIRANDA, 2012 p. 17)

A instituição deve deixar de ser depósito de crianças que simplesmente adentram-na, mas não fazem parte
plenamente dela, socialmente, emocionalmente, psicologicamente, cognitivamente, continuando, portanto, a serem
excluídas dentro dos muros da escola. É o que Galvão e Miranda (2012) nomeiam de pseudoinclusão, em que o
estudante está matriculado, frequentando, mas não é incluído no processo de aprendizagem da escola.

Mantoan e Prieto (2006, p. 25) dizem que é preciso assegurar não apenas o acesso, mas a permanência e o
prosseguimento do estudo dos alunos com deficiência e não retirar do Estado, essa obrigação, exigindo, postulando o
cumprimento das leis, para atender às necessidades educacionais de todos.

A instauração de uma cultura inclusiva no ambiente escolar, como já foi dito, é um processo, que precisa sair da
inércia. Reivindicar, ao Estado, o direito de todos à educação de qualidade, desmistificar os elementos que geram a
resistência e o descrédito das pessoas com relação à deficiência, incentivar e valorizar a potencialidade do ser. Para
tanto, é imprescindível a contribuição dos membros da comunidade escolar e da sociedade.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não foi nossa intenção fazer julgamentos das reações dadas pelos professores frente ao processo de inclusão, mas
sim, de verdadeiramente, fazer uma reflexão descritiva sobre os inúmeros e complexos desafios da inclusão de
pessoas com deficiência. Inclusão não só de acesso, mas também de permanência e êxito desses alunos no processo
de aprendizagem escolar, para que não sejam mais um número de matrícula, mas para que, de fato, pertençam à
escola.

A resistência dos professores em não quererem mudar, em resistir diante do novo, em não saber como fazer diante do
diferente, reflete processos de má formação inicial. Um caminho para sanar essa lacuna seria a formação continuada
na área de educação especial e inclusiva.

Os protagonistas da escola, nesse processo de inclusão, precisam preparar-se para receber o aluno, com ou sem
deficiência, pois todos têm suas particularidades e necessidades a serem superadas. O professor pode preocupar-se
com as dificuldades dos discentes, mas também irá ressaltar suas potencialidades.
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A inclusão é um trabalho conjunto, no qual toda a comunidade escolar: estabelece vínculos saudáveis nas relações
interpessoais, busca o aperfeiçoamento de práticas, trabalha na construção dos currículos, aprimora conhecimentos e
reúne-se para a elaboração do Projeto Político Pedagógico, o qual não deve ficar apenas no papel.

Além da superação das barreiras atitudinais, que refletem a resistência à inclusão, urge, também, a necessidade de
formação inicial e/ou continuada de docentes com o objetivo de prepará-los para as necessidades e desafios impostos
pelo paradigma da educação para todos.

É preciso pensar numa escola diferente, melhor do que a que temos hoje. Desmistificando a ideia de que a inclusão é
uma atitude de caridade do poder público ou é simplesmente colocar o aluno na escola, sem dar-lhe o suporte
necessário para aprender e socializar-se. Inclusão perpassa superação de injustiças e desigualdades que marcaram
as histórias desses alunos intitulados de diferentes. Urge estudar, atualizar-se, conhecer o desconhecido, formar-se
adequadamente, discutir novas ideias, buscar novas alternativas fora da homogeneidade, permitir perspectivas mais
otimistas para construir uma escola com todos, de todos e para todos!

[1]Termo utilizado a época, hoje o termo correto é pessoa com deficiência, segundo a Organização Internacional do
Trabalho-OIT.
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[1]Termo utilizado a época, hoje o termo correto é pessoa com deficiência, segundo a Organização Internacional do
Trabalho-OIT.
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