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“A educação tem sentido unicamente como
educação dirigida a uma auto-reflexão crítica”.

Theodor Wiesengrund Adorno

RESUMO

Este estudo objetiva investigar, registrar e analisar a implantação das Salas de
Recursos Multifuncionais e o Atendimento Educacional Especializado oferecido em
duas escolas da rede pública estadual da cidade de Salvador, a partir das
percepções de professores que nelas desenvolvem atividades. A intenção desta
pesquisa foi o de verificar, também, como as prerrogativas da política educacional
estão sendo efetivadas; se as ações do Atendimento Educacional Especializado
ocorrem de acordo com os pressupostos legais; quais as dificuldades existentes;
quais os êxitos e avanços; e se os estudantes incluídos nas escolas regulares
utilizam as salas multifuncionais e os seus recursos de forma potencial, dentre
outros aspectos surgidos no decorrer da investigação. Trata-se de uma pesquisa de
cunho qualitativo, do tipo estudo de caso, com aporte teórico em autores como
Theodor Adorno e José Leon Crochík para discussão sobre educação e
interlocutores, tais como José Geraldo Bueno, Rosângela Prieto, Enicéia Mendes,
entre outros, para a reflexão sobre inclusão escolar e políticas educacionais. A
análise do material empírico coletado por meio de entrevistas, observações e
aplicação de questionário desenvolveu-se por três eixos: Procedimentos docentes
nas Salas de Recursos Multifuncionais; Percepções de professores sobre o
Atendimento Educacional Especializado e as Salas de Recursos Multifuncionais, e
Interações entre os professores das Salas de Recursos e os demais segmentos da
escola. A análise revelou que a implantação das Salas de Recursos Multifuncionais
nas escolas públicas da rede estadual ocorre em meio a um Atendimento
Educacional Especializado precário, no qual não se observa a efetiva participação
dos segmentos que compõem a escola e prevalece certo distanciamento do
preconizado pela política de educação inclusiva. Os resultados possibilitam
questionar demandas do processo de inclusão escolar, o funcionamento das salas
de recursos, além de suscitar a necessidade de tomar a experiência quanto
elemento transformador.

Palavras-chave: Educação Especial. Educação Inclusiva. Salas de Recursos
Multifuncionais. Atendimento Educacional Especializado.

ABSTRACT

This study aims to investigate, record and analyze the implementation of
Multifunctional Resource Classes and Specialized Educational Treatment offered in
two schools in the public system of education of the city of Salvador, from the
perceptions of teachers who develop activities in them. The intention of this research
was also to determine: how the prerogatives of educational policy are taking effect; if
the actions of the Specialized Educational Treatment occur in accordance with the
legal requirements; what difficulties are indicated; what progress and successes are
revealed; and if the students included in regular schools use the Multifunctional
rooms and their resources to their potential; among other matters arising in the
course of the investigation. This is a qualitative study, conducted as a case study with
supporting material by theoretical authors such as Theodor Adorno and José Leon
Crochík for discussion; and education partners, such as José Geraldo Bueno,
Rosângela Prieto, Enicéia Mendes, among others, for reflection on school enrollment
and educational policies. The analysis of empirical material was conducted through
interviews, observations and a questionnaire developed utilizing three axes:
Procedures of teachers in Multifunctional Resource Classes; perceptions of teachers
in the Specialized Educational Treatment and Multifunctional Resource Classes; and
interactions between teachers of Multifunctional Resource Classes and other
segments of the school. The analysis revealed that the deployment of Multifunctional
Resource Classes in the public schools of the state occurs in the midst of a
precarious Specialized Educational Service, which does not observe the effective
participation of all of the segments that make up the school, and supersedes the
proper distance recommended by the policy of inclusive education. The results
question the demands of the process of school inclusion, the operation of resource
rooms, as well as reveal the need to undertake the experience of implementation as
a transformative element.

Keywords: Special Education. Inclusive Education. Multifunctional Resource
Classes. Specialized Educational Treatment.
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INTRODUÇÃO

O conceito de inclusão na perspectiva educacional concebe que todas as
pessoas têm o direito a uma educação plena e de qualidade. Isso é compatível
também com a ideia de valorização da diversidade no ambiente escolar. De acordo
com Sacristán (2002), o conceito de diversidade corresponde ainda às aspirações
dos povos e das pessoas à liberdade para exercer sua autodeterminação e está
ligado à vontade de democracia, à necessidade de administrar coletivamente
realidades sociais plurais e de respeitar as liberdades básicas.
As principais contribuições para a afirmação e fomento da educação inclusiva
estão fundamentadas em eventos políticos surgidos nos últimos 30 anos, tais como
a Convenção dos Direitos da Criança (Nova York, 1983), a Conferência Mundial de
Educação para Todos (Tailândia, 1990), a Conferência Mundial sobre Necessidades
Educativas Especiais (Salamanca, 1994) e o Fórum Consultivo para a Educação
para Todos (Dakar, Senegal, 2000). Em Salamanca, foram estabelecidas
recomendações muito importantes para a implementação da inclusão escolar, dentre
as quais a afirmação de que a educação deve alcançar a todos, sem distinção, e
transmitir conhecimentos teóricos significativos, considerando o desenvolvimento
individual das pessoas, estendendo-se às relações coletivas. Na perspectiva da
educação inclusiva, entende-se como indivíduo incluído quem participa efetivamente
das ações e atividades realizadas na comunidade escolar, tendo necessidades
especiais ou não. Indivíduos capazes de interferir, inferir, transformar, contribuir e se
expressar acerca das questões do mundo circundante, como seres ativos da
sociedade. De acordo com Patterson (2005, p.12), uma escola inclusiva será aquela
na qual todos os alunos sintam-se incluídos.
As políticas públicas na perspectiva da educação inclusiva explicitam em seu
discurso que práticas discriminatórias precisam ser superadas com ações efetivas
dentro da escola, buscando-se mudanças das suas estruturas em todos os seus
campos. Um processo normativo é perceptível na contemporaneidade que põe o
conceito de inclusão, dos direitos humanos e da cidadania basilados no
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reconhecimento das diferenças e na participação dos sujeitos. No curso da
educação especial brasileira, gradualmente, emergem ações e pensamentos que
começam a gerar mudanças na sua concepção e desenvolvimento. Este processo
parte de uma abordagem clínica assistencialista, até à inclusão e garantia de direitos
legais para as pessoas com deficiência.
Neste sentido, a legislação brasileira garantindo direitos às pessoas com
deficiência é farta: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9.394
de dezembro de 1996 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e
considerações sobre a educação de pessoas com deficiência; a Resolução do
Conselho Regional de Educação/Câmara de Educação Básica - CNE/CEB nº.
2/2001, no Artigo 2 determina aos sistemas de ensino a obrigação de matricular
todos os alunos com necessidades educacionais especiais em plena condição de
acesso a uma educação de qualidade e, doravante, não potencializa uma política de
educação inclusiva no momento que admite a possibilidade de substituição do
ensino regular por um Atendimento Educacional Especializado - AEE ou
suplementar a escolarização. Considera-se também o Plano Nacional de Educação
– PNE, Lei nº. 10.172/2001 enfatizando a educação inclusiva, já com pressupostos
contidos na Convenção da Guatemala e outros decretos específicos que abordam a
educação brasileira e suas articulações com a educação especial; a Resolução
CNE/Conselho Plano - CP nº. 1/2002, onde é promovida a formação de professores
da educação básica; tem-se o reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais- Libras
como meio legal de comunicação e expressão (Lei nº. 10.436/02), normatização do
ensino e difusão do Sistema Braille, promoção da acessibilidade às pessoas com
necessidades

especiais,

criação

dos

Núcleos

de

Atividade

das

Altas

Habilidades/Superdotação (NAAH/S); a Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência, promovida pela Organização das Nações Unidas - ONU em 2006,
com a potencialização da educação especial na perspectivava da educação
inclusiva a partir da inserção das suas prerrogativas no Plano de Desenvolvimento
da Escola - PDE e Projeto Político Pedagógico - PPP das unidades escolares,
dentre outras.
Na literatura educacional existem diversas críticas quanto ao paradoxo
marcado por uma legislação considerada avançada e a sua não aplicabilidade. De
fato, compreendermos, a priori, que a proposta de inclusão numa sociedade
marcada por intensas desigualdades sociais apela para o discurso da valorização
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das diferenças na escola secundarizando as determinações sociais. Contudo,
necessário se faz assumir a sua defesa e avançar na reflexão sobre a formação que
possibilita a aceitação das diferenças.
No campo diagnóstico da situação da educação especial, observa-se, pelo
instrumento do Censo Escolar, a cada ano avançado, um aumento no número de
matrículas de pessoas com necessidades especiais nas escolas regulares. Portanto,
ao se referenciar o objetivo da Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva - PNEE-EI, que preconiza assegurar a inclusão
escolar de alunos com deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento - TGD e
altas habilidades/superdotação1, às garantias de uma educação plena e participativa
nos níveis de ensino, é notório perceber a existência de diversas normatizações,
embora muito ainda haja a ser feito referente a uma mudança na percepção social
sobre as deficiências e à aplicabilidade das leis existentes e da democracia, ainda
tão frágeis no Brasil.
Neste panorama, o foco desta pesquisa volta-se para o AEE, que busca
estabelecer um elo, uma conexão concreta entre a educação especial e a regular
comum. As diretrizes da PNEE-EI estabelece que o AEE possa identificar, elaborar
e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade, bem como extinguir as
barreiras atitudinais e físicas para a participação dos estudantes com suas
necessidades específicas. Estas ações desenvolvidas no AEE não substituem
aquelas realizadas em sala de aula comum. Pensa-se num atendimento
complementar e/ou suplementar à formação educacional dos estudantes para lhes
proporcionar autonomia e independência na escola e no mundo.
O Decreto 6.571 de 17 de setembro de 2008, ao dispor sobre o AEE
apresenta disposições, tais como a atribuição da União em prestar apoio técnico e
financeiro aos sistemas públicos de ensino dos estados, do Distrito Federal e dos
1

Segundo os documentos oficiais do Ministério da Educação (CENESP,1986) são consideradas
crianças superdotadas e talentosas as que apresentam notável desempenho e/ou elevada
potencialidade em qualquer dos seguintes aspectos, isolados ou combinados: capacidade intelectual
superior, aptidão acadêmica específica, pensamento criador ou produtivo, capacidade de liderança,
talento especial para artes visuais, artes dramáticas e música e capacidade psicomotora. Em 1994,
incluiu-se à essa definição o termo “altas habilidades” , substituiu-se “criança” por “educandos” e
retirou-se a palavra “talentosas”, conforme o documento “Subsídios para Organização e
Funcionamento de Serviços de Educação Especial – Área de Altas Habilidades” (Brasil,1995). O
estudioso Renzulli (1986,2002) destaca inicialmente dois tipos de superdotação. O primeiro, a que se
refere como superdotação do contexto educacional e o segundo a que chama de criativa-produtiva.
Considera também que ambos são importantes, que há usualmente inter-relações entre eles e que se
deveriam implantar programas para encorajar os dois tipos (BRASIL, 2007. p. 21).
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municípios, com a finalidade de ampliar a oferta do AEE aos alunos com deficiência,
TGD e altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública de ensino
regular. O espaço físico onde deve ocorrer o AEE recomendado pela PNEE-EI são,
preferencialmente2, as Salas de Recursos Multifuncionais - SRM, instaladas nas
escolas da rede pública pelo Ministério da Educação - MEC. Estas salas possuem
materiais pedagógicos e de acessibilidade, para a realização desse atendimento,
complementar ou suplementar à escolarização, no sentido de atender às diversas
modalidades da deficiência. De acordo com o MEC o objetivo das SRM é o de
atender com qualidade os alunos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento TGD e altas habilidades/superdotação, matriculados nas classes
comuns do ensino regular. O programa é destinado às escolas das redes estaduais
e municipais de educação, nas quais os alunos com essas características estejam
registrados no Censo Escolar do MEC, coordenado pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP.
A partir desse recorte foi investigado, em duas unidades da rede estadual de
ensino no município de Salvador (BA), como está, de fato, funcionando o AEE por
meio das SRM. Cada uma das unidades escolares possui realidades específicas,
configuradas em espaços bastante diversificados no que tange ao contexto
educacional e as formas e caminhos percorridos para garantir a concretização das
prerrogativas legais presentes nos documentos que tratam da inclusão e do AEE.
Justifica-se, deste modo, a elaboração de um estudo investigativo capaz de
oferecer registros de como se configura, na rede pública estadual de ensino em
Salvador, a inclusão escolar e os trabalhos executados nas já citadas SRM. São
registros verificados no espaço físico das SRM; pelas partes que atuam no processo
da ação; e de como se faz a educação inclusiva no contexto escolar da cidade, a
partir da ótica dos professores que nelas atuam, tendo-se por referência as políticas
públicas de educação inclusiva e suas normatizações. Neste sentido buscam-se

2

Sobre este aspecto a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva
explicita que do estabelecimento até os três primeiros anos transcorridos, o AEE se expressa por
meio de serviços de estimulação precoce, que objetivam otimizar o processo de desenvolvimento e
aprendizagem em interface com os serviços de saúde e assistência social. Em todas as etapas e
modalidades da Educação Básica, o AEE é organizado para apoiar o desenvolvimento dos alunos,
constituindo oferta obrigatória dos sistemas de ensino. Deve ser realizado no turno inverso ao da
classe comum, na própria escola (subtende-se Salas de Recursos Multifuncionais) ou Centro
Especializado que realize esse serviço educacional. (BRASIL, 2008).
Fonte: http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf
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registrar aspectos da trajetória do AEE nestas duas escolas estaduais na capital
baiana, dificuldades, registros de ações e relatos. Enfim, fontes de informações e de
trabalhos executados pelos profissionais de educação que lidam com a inclusão
diretamente e seus constantes desafios. Esta justificativa também emerge da minha
experiência docente em escolas públicas da rede estadual de ensino em classe
regular e do trabalho desenvolvido, enquanto professor especialista em Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, nas SRM.
O interesse em pesquisar o processo de implantação das SRM surgiu a partir
das minhas experiências profissionais como professor de Artes da rede pública
estadual de ensino. Quando assumi pela primeira vez uma classe como professor
efetivo da rede, logo percebi, em uma das turmas, três estudantes surdos. Aquela
situação era extremamente desconfortante para mim porque, na ocasião, eu não
conhecia a Libras, apenas o alfabeto manual, e não sabia muito sobre aspectos da
surdez e menos ainda a respeito de práticas pedagógicas voltadas para o referido
grupo de pessoas. Todavia, os surdos não eram as únicas pessoas com deficiência
com quem desenvolvia as minhas atividades. Havia também crianças com
deficiência intelectual e uma com paralisia cerebral hemiplégica. Com relação a este
grupo de alunos, não tive dificuldade em realizar o trabalho.
Os alunos com deficiência intelectual produziam aquilo que conseguiam, mas
participavam de todas as aulas, interagiam com os conteúdos trabalhados e se
manifestavam sempre que desejavam, assim como os demais colegas. A jovem com
paralisia cerebral era autônoma, não apresentava déficit cognitivo e conseguia
escrever, sem muita dificuldade, com uma das mãos. Já com os surdos a
comunicação era muito prejudicada, mesmo tendo eu lançado mãos da utilização do
alfabeto manual, o que se tornava inviável para estabelecer um diálogo prolongado,
ainda mais trabalhado nas aulas com muita informação visual. Diante do conflito e
da minha inquietação, procurei a diretora da escola no sentido de buscar uma
solução para o “problema” ali existente no sentido de possibilitar aos alunos surdos
uma significativa participação nas aulas e possibilitar aos mesmos, em condições
iguais aos demais, acesso ao conteúdo ministrado.
Lembro que na minha graduação, no curso de Licenciatura em Desenho e
Plástica, realizada na Universidade Federal da Bahia - UFBA entre os anos de 1998
e 2001, não se discutiu, em nenhuma disciplina pedagógica, a questão da
deficiência. Ou seja, algo que dissesse respeito à questão da formação sendo
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repetido por muitos educadores quando se deparam com alunos com deficiência,
TGD e altas habilidades na sala de aula. Diante da minha inquietação e interesse
em fazer algo para resolver a barreira da comunicação entre mim e os estudantes
surdos, a diretora me convidou para trabalhar na Sala de Apoio ao Surdo. Aceitei e
fui encaminhado para fazer curso de Libras e outros na área da educação especial.
À época a gestora providenciava cursos básicos de Libras dentro da escola
para a comunidade de professores e funcionários. Segui realizando outros cursos
promovidos pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia – SEC/BA, através do
Instituto Anísio Teixeira – IAT3. Estes cursos abordavam a educação de surdos,
Libras, áreas da deficiência (sensorial, intelectual, deficiência múltipla, físico/motora),
o

AEE,

formações

realizadas

nos

Centros

de

Atendimento

Educacional

Especializado - CAEE (Centro de Educação Especial da Bahia - CEEBA, Centro de
Atendimento Educacional Especializado Pestalozzi da Bahia, NAAHS, Centro de
Capacitação de Profissionais de Educação e Atendimento às Pessoas com Surdez CAS e Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual - CAP). Além disso, fiz PósGraduação lato sensu em Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva
pela Universidade do Estado da Bahia - UNEB, tornando-me um professor
especialista na área. Porém, num caráter generalista, pois o curso abrangia todas as
áreas da deficiência, TGD e não contemplava as altas habilidades/superdotação.
Realizei também cursos complementares na modalidade Educação a Distância –
EAD.
Na prática docente desenvolvida ao longo dos anos em escola da rede
pública estadual de ensino, observei que a posição de muitos indivíduos sobre as
pessoas com deficiência é distanciada, com informações inadequadas e mesmo
reduzidas. Sobretudo no tocante à compreensão do que está envolvido no contexto
das limitações físicas, sensoriais e comportamentais que uma pessoa com
deficiência possa apresentar e também em suas potencialidades. Num ambiente
onde a predominância é de pessoas ditas normais, o lugar da pessoa com

3

O Instituto Anísio Teixeira – IAT, órgão em regime especial da Secretaria Estadual da Educação, é
responsável pela concepção e execução da formação dos recursos humanos da rede pública de
ensino, por meio da experimentação e pesquisa. Com o intuito de disseminar novas metodologias e
compartilhar experiências entre as diversas unidades que compõem a Rede Estadual da Educação, o
IAT realiza cursos de formação inicial e continuada para professores e demais profissionais da
Educação.
Fonte:http://www.iat.educacao.ba.gov.br/node/13.
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deficiência,

quando

encontrado

na

escola

pública

comum,

era

restrito,

fundamentalmente quando se trata do direito de acesso aos conhecimentos a serem
garantidos pela escola. Um contexto onde se tinha a pessoa com deficiência
“integrada”, mas envolta por uma situação de inadequações, falta de conhecimento
e preparo dos profissionais da educação com os quais tinham contato diariamente.
Numa época onde não se falava muito em inclusão, mas havia um processo
iniciado, aos poucos foi possível perceber mudanças. O número de pessoas com
deficiência matriculados nas escolas públicas começou a aumentar. Surdos, jovens
com Síndrome de Down, paralisia cerebral moderada, com Deficiência Visual - DV,
Deficiência Intelectual – DI e TGD. Já se podia ver a inquietação por parte de alguns
profissionais no sentido de se questionarem e saber como fazer um trabalho
significativo que pudesse garantir àquela pessoa com deficiência o acesso ao
conhecimento, aos espaços físicos, sem prejuízo aos estudantes ditos normais,
assim como manifestações de preconceito.
Deste universo de experiências, observações, estudos, debates, do curso
acadêmico-formativo, das discussões travadas nos encontros periódicos com os
profissionais das SRM, dos CAEE e representantes da SEC/BA via Coordenação de
Educação Especial - CEE emergia a necessidade de fomentar o debate sobre os
caminhos da Educação Especial brasileira, bem como do AEE configurado nas SRM
e da melhoria da educação direcionada aos grupos das pessoas com deficiência,
TGD e altas habilidades/superdotação. E, junto a tudo isso, surgiu o interesse em
desenvolver a presente pesquisa.
Desta maneira, o problema posto para a pesquisa configura-se da seguinte
forma: Tendo-se como direção as políticas públicas da educação especial na
perspectiva da educação inclusiva, as prerrogativas do AEE no contexto das SRM,
verifica-se um espaço onde o plano conceitual presente nos documentos e textos
acerca da inclusão percorre um caminho que tem resultado em iniciativas por parte
dos gestores. De que forma se efetivam as ações pertinentes ao AEE por meio de
SRM em duas escolas da rede estadual de educação em Salvador? A intenção é a
de verificar nos espaços denominados como SRM, como as prerrogativas da política
educacional estão sendo efetivadas.
Com a investigação transcorrida diretamente nas unidades de ensino, é
possível

verificar se

as ações relacionadas ao

Atendimento

Educacional

Especializado estão ocorrendo de acordo com os pressupostos legais. Quais as
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dificuldades existentes? Quais os êxitos? Os estudantes incluídos nas escolas
regulares utilizam as salas multifuncionais e seus recursos de forma potencial?
Quais os seus avanços? Há variações conforme a deficiência?
A presente pesquisa, portanto, tem por objetivo geral investigar e registrar o
processo de implantação das SRM e o AEE oferecido em duas escolas da rede
pública estadual da cidade de Salvador a partir da ótica e experiência de professores
que nela desenvolvem suas atividades. Deste objetivo principal emergem os
específicos: Registrar, documentar e refletir sobre as ações pedagógicas presentes
no AEE nas salas multifuncionais de duas escolas da rede estadual de ensino no
município de Salvador; Verificar em que medida as SRM viabilizam a inclusão de
alunos com deficiência, TGD e altas habilidades/superdotação na escola regular, na
concepção dos professores que trabalham com o AEE; Investigar se as SRM estão
atendendo todos os grupos aos quais se destinam: pessoas com deficiência, TGD e
altas habilidades, professores, funcionários e pais de alunos; e, por fim, identificar e
analisar as dificuldades e avanços existentes no trabalho efetivado pelos
professores em sua atuação nestas salas.
Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo do tipo estudo de caso com
aporte teórico em autores como Theodor Adorno e José Leon Crochík para a
discussão sobre educação e Enicéia Mendes, Rosângela Prieto, José Geraldo
Bueno, entre outros, para a reflexão sobre inclusão escolar e políticas educacionais.
Este trabalho encontra-se organizado em três partes: no primeiro capítulo
apresenta-se a trajetória do AEE no cenário da educação brasileira, a partir da
legislação nacional e dos documentos internacionais que discutem e legitimam a
inclusão de pessoas com deficiências no sistema de ensino enquanto direito
assegurado a todos os cidadãos.
O segundo capítulo discute a formação do professor frente aos desafios
postos pela inclusão de pessoas com deficiência em classe regular, considerando os
aspectos relacionados às demandas apresentadas pelos professores sobre a
formação em educação especial e as políticas de formação.
No terceiro capítulo estão explicitadas as questões metodológicas sobre o
objeto em questão, bem como os dados identificados nas escolas que compõem o
universo da pesquisa e sua análise.
O estudo aqui apresentado aponta para a complexidade do processo de
inclusão

escolar

das

pessoas

com

deficiência,

TGD

e

Altas
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habilidades/superdotação na escola regular comum, segundo as percepções dos
professores atuantes no AEE nas SRM, ao considerar aspectos referentes às
atividades desenvolvidas na escola, tais como formação; preconceito; organização
escolar; dentre outros elementos significativos para se pensar a Educação Inclusiva.
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CAPÍTULO 1 - POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: TRAJETÓRIAS DO
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ATÉ AS SALAS DE
RECURSOS MULTIFUNCIONAIS

Neste capítulo é apresentada a trajetória do Atendimento Educacional
Especializado - AEE no cenário da educação brasileira com documentos
internacionais tais como a Convenção dos Direitos da Criança (Nova York, 1989), a
Conferência Mundial de Educação para Todos (Tailândia,1990), a Conferência
Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais (Salamanca,1994) e o Fórum
Consultivo para a Educação para Todos (Dakar, Senegal, 2000) que discutem e
legitimam a inclusão de pessoas com deficiências no sistema de ensino, enquanto
direito assegurado a todos os cidadãos. Aspectos da legislação educacional
brasileira referente à educação inclusiva também serão aqui apresentados e
discutidos de forma a traçar os caminhos percorridos e perpassados do AEE até
chegar ao espaço denominado Sala de Recursos Multifuncionais – SRM e o seu
funcionamento nas escolas. Este breve panorama se faz necessário para subsidiar
as discussões seguintes sobre atendimento educacional especializado e a presença
de pessoas com deficiência e TGD na sala de aula, bem como ao trabalho
educacional realizado, na perspectiva da educação inclusiva, diante das orientações
legais do MEC tendo-se em vista a efetivação destas orientações, o olhar dos
professores que realizam o AEE e as perspectivas de uma possível, ou não,
inclusão desses indivíduos no sistema de ensino brasileiro.
Leitura complementar acerca do atendimento educacional especializado e sua
trajetória pôde ser estabelecida a partir de marcos histórico e normativo, bem como
a apreciação de algumas das principais instituições voltadas a atender pessoas com
deficiência a partir do século 20 e órgãos constituídos na esfera federal, como o
Instituto Pestalozzi, fundado em 1926, que abrigava deficientes mentais, assim
chamados à época, e a criação da Secretaria da Educação Especial – SESPE, em
1986 (MAZZOTTA, 2005).
As políticas públicas na perspectiva da educação inclusiva, em destaque para
aquelas desenvolvidas no Brasil, partem da concepção de que práticas
discriminatórias precisam ser superadas com ações incisivas dentro da escola, onde
mudanças começam a acontecer, a partir dos anos 90 do século 20, com reflexões
sobre as estruturas da escola e todos os seus campos. Atualmente verifica-se um
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processo normativo que põe o conceito de inclusão, dos direitos humanos e da
cidadania calcados no reconhecimento das diferenças e na participação dos
sujeitos. No decorrer da trajetória da educação especial brasileira, gradativamente,
vão surgindo ações e pensamentos que começam a gerar mudanças na sua
concepção e desenvolvimento. Este processo se desenvolve a partir de uma
abordagem clínica assistencialista, até à inclusão e garantia de direitos legais para
as pessoas com deficiência.
Na última década toma corpo a Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva, de 2008, visando o acesso, participação e
aprendizagem dos alunos com deficiência (PRIETO, 2010). Esses princípios e
orientações têm

influenciado

a escolarização

de

alunos com

deficiência,

considerando os avanços no âmbito das políticas públicas, porém, como adverte
Prieto (2010, p.77), tais políticas “se configuram como campo de disputa de
diferentes interesses circunscritos a referenciais históricos, econômicos, sociais e
culturais”.

1.1 Documentos Internacionais e Inclusão

A Convenção dos Direitos da Criança (Nova York, 1986) configura-se em um
importante documento para subsidiar os direitos das pessoas com deficiência à
educação. Aborda questões específicas quanto ao reconhecimento dos Estados
Partes sobre o exercício de uma vida plena, decente, digna e autônoma, bem como
faculta às crianças participação ativa na comunidade. O Artigo 23 expõe:

Reconhecendo as necessidades especiais de uma criança deficiente,
a assistência, em conformidade com o parágrafo 2 do presente artigo
serão fornecidos gratuitamente, sempre que possível, tendo em
conta os recursos financeiros dos pais ou pessoas que cuidem da
criança, e devem ser concebidos para garantir que a criança
deficiente tenha efetivo acesso à educação, treinamento, serviços de
saúde, serviços de reabilitação, à preparação para emprego e às
oportunidades de lazer em uma maneira que a criança atinja a mais
completa integração social possível e o desenvolvimento pessoal,
incluindo a sua desenvolvimento cultural e espiritual. (CONVENÇÃO
DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS, 1986).

As principais orientações da Declaração Mundial de Educação para Todos,
realizada em Jomtien, Tailândia, em março de 1990, perpassam pelas necessidades
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básicas de aprendizagem e o acesso à educação como questões de direitos
humanos, na medida em que grande parte da população mundial, sobretudo em
países tidos como subdesenvolvidos, marcados por graves problemas sociais e de
ordem política, ainda não têm acesso aos serviços básicos de educação escolar. O
Artigo 3, ao abordar a universalização do acesso à educação e promoção da
equidade, explicita que a aprendizagem de pessoas com deficiência, ainda
denominadas “portadoras de deficiência”, requer atenção especial. Destaca a
importância de se garantir, por intermédio de ações, a igualdade de acesso à
educação de pessoas com qualquer tipo de deficiência ao sistema educativo, isto
considerado como significativa demanda para os governantes e toda a sociedade.
Estas prerrogativas são também observadas na Conferência Mundial sobre
Necessidades Educativas Especiais que resulta na Declaração de Salamanca
(1994) e considera princípios, políticas e práticas em educação especial. Este
documento é reconhecido como um dos mais importantes alicerces para fortalecer
os direitos das pessoas com deficiência e influenciador da formação de políticas
públicas da educação inclusiva, tendo sido uma das inspirações para a LDB 9394/96
no capítulo dedicado à educação especial. Nesta Declaração consta que a escola
deve

se

adequar

a

todas

as

crianças,

sem

nenhuma

discriminação,

independentemente de suas condições físicas, sociais, linguísticas etc. Incluem-se
aqui as crianças com deficiência. Do enquadramento das ações propostas pela
declaração se tem mencionado:

A educação de alunos com necessidades educativas especiais
incorpora os princípios já comprovados de uma pedagogia saudável
da qual todas as crianças podem beneficiar, assumindo que as
diferenças humanas são normais e que a aprendizagem deve ser
adaptada às necessidades da criança, em vez de ser esta a ter de se
adaptar a concepções predeterminadas, relativamente ao ritmo e à
natureza do processo educativo (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA,
1994).

Explicita-se, claramente, que a escola deve se adaptar às necessidades do
aluno com deficiência e, neste sentido, providenciar ações mantenedoras do acesso
e permanência. A concepção de escola integracionista é refutada definitivamente,
pelo observado nas considerações da Declaração, orientando os alunos a estudar e
aprender, sempre que possível, juntos, independente das dificuldades e diferenças
que apresentem (concepção de educação inclusiva), cabendo às unidades de
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ensino reconhecer e cumprir a legislação referente às demandas dos estudantes.
Para isto, o documento propõe considerar e adaptar os diversos ritmos de
aprendizagem dos alunos, resolver questões relacionadas à acessibilidade física e
educacional, boa organização escolar, adaptação do currículo e da avaliação, bem
como criar estratégias pedagógicas, além de considerar a necessidade de
participação da comunidade escolar nesse processo de inclusão.
A Declaração de Salamanca é bastante abrangente nas discussões sobre
educação inclusiva, pois contempla as noções e concepções sobre necessidades
educacionais especiais e também as diretrizes e ações numa perspectiva
universalista (política e organização, fatores escolares, recrutamento e treino de
pessoal docente, serviços externos de apoio, áreas prioritárias, perspectivas
comunitárias e recursos necessários).
Em 1999, foi promulgada no Brasil, pelo Decreto nº 3.956/2001, a Convenção
da Guatemala - Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas
de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência -, documento
fundamentado em diversos outros dedicados aos direitos humanos, demonstrando
preocupação com a questão da discriminação em relação à deficiência,
conclamando seus participantes a combatê-la e eliminá-la. Neste documento estão
colocadas as definições de deficiência e discriminação contra as pessoas com
deficiência. A primeira como uma “restrição física, mental ou sensorial, de natureza
permanente ou transitória, que limita a capacidade de exercer uma ou mais
atividades essenciais da vida diária, causada ou agravada pelo ambiente econômico
e social”; e a segunda como “toda diferenciação, exclusão ou restrição baseada em
deficiência, antecedente de deficiência, consequência de deficiência anterior ou
percepção de deficiência presente ou passada, que tenha o efeito ou propósito de
impedir ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício por parte das pessoas
portadoras

de

deficiência

de

seus

direitos

humanos

e

suas

liberdades

fundamentais”. Logo, é importante notar que a transparência e objetividade do
exposto acima demarca um campo preciso de ação por parte das Nações na tomada
de medidas significativas no combate às barreiras que impedem as pessoas com
deficiência de ter acesso à educação de maneira igualitária àquelas que não têm
uma deficiência. As pessoas são pensadas como únicas no gozo de direitos,
conforme o exposto a seguir:
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[...] as pessoas portadoras de deficiência têm os mesmos direitos
humanos e liberdades fundamentais que outras pessoas e que estes
direitos, inclusive o direito de não ser submetidas a discriminação
com base na deficiência, emanam da dignidade e da igualdade que
são inerentes a todo ser humano.(CONVENÇÃO DA GUATEMALA,
1999).

A Declaração de Dakar (Senegal, 2000), oriunda da Cúpula Mundial de
Educação, se fundamenta no comprometimento de alcançar objetivos e metas de
uma educação para todos os cidadãos e sociedades, segundo dito:

Nós reafirmamos a visão da Declaração Mundial de Educação Para
Todos (Jomtien, 1990), apoiada pela Declaração Universal de
Direitos Humanos e pela Convenção sobre os Direitos da Criança, de
que toda criança, jovem e adulto têm o direito humano de beneficiarse de uma educação que satisfaça suas necessidades básicas de
aprendizagem, no melhor e mais pleno sentido do termo, e que
inclua aprender a aprender, a fazer, a conviver e a ser. É uma
educação que se destina a captar os talentos e o potencial de cada
pessoa e desenvolver a personalidade dos educandos para que
possam melhorar suas vidas e transformar suas sociedades.
(DECLARAÇÃO DE DAKAR, 2000).

1.2

Aspectos da legislação brasileira referentes à Educação Especial e

Inclusiva

Concernente às políticas de educação especial, observa-se o atendimento
educacional às pessoas com deficiência previsto na legislação nacional brasileira
desde a década de 60, abalizado nas disposições da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, nº 4.024/61, que considerava a Educação de Excepcionais no
âmbito da escola regular:
Art. 88-A educação de excepcionais deve no que for possível,
enquadrar-se no sistema geral de educação, a fim de integrá-los na
comunidade.
Art. 89-Toda iniciativa privada considerada eficiente pelos conselhos
estaduais de educação, e relativa à educação de excepcionais,
receberá dos poderes públicos tratamento especial mediante bolsas
de estudo, empréstimos e subvenções.

Há, desde então, a afirmação legal, porém sem garantia, do direito das
pessoas com deficiência à educação numa possibilidade de inserção na
comunidade. Ou seja, os mesmos serviços e processos educacionais que a escola
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comum oferece deveriam, como se pode perceber, se estender às pessoas com
deficiência. Fala-se na Lei sobre um sistema geral de educação. O termo “geral” é
abrangente e, portanto, englobaria igualmente os serviços especiais de ensino em
escolas especiais. No artigo 89 explicita-se o comprometimento dos Poderes
Públicos em dispensar tratamento especial à iniciativa privada, relativo à educação
de excepcionais, que fossem eficientes com os trabalhos desenvolvidos, sob a
avaliação dos Conselhos Estaduais de Educação, levando ao seguinte quadro:
Nesse compromisso ou comprometimento dos Poderes Públicos com
a iniciativa privada não fica esclarecida a condição de ocorrência da
educação de excepcionais; se por serviços especializados, se no
sistema geral de educação ou fora dele. Esta circunstância
acarretou, na realidade, uma série de implicações políticas, técnicas
e legais, na medida em que quaisquer serviços de atendimento
educacional aos excepcionais, mesmo aqueles não incluídos como
escolares, uma vez considerados eficientes pelos Conselhos
Estaduais de Educação, tornavam-se elegíveis ao tratamento
especial, isto é, bolsas de estudo, empréstimos e subvenções.
(MAZZOTTA, 2005, p.68).

O MEC cria em 1973 o Centro Nacional de Educação Especial – CENESP,
responsável por gerir a educação especial no Brasil, ainda numa perspectiva
integracionista. Este Centro desenvolveu e alavancou ações educacionais
direcionadas às pessoas com deficiência e também com superdotação. Ações estas
consideradas assistencialistas e isoladas do Estado (serviços especializados de
reabilitação e educação realizados pela Legião Brasileira de Assistência – LBA e
Ministério da Previdência Social - MPS). Para o encaminhamento aos serviços de
assistência educacional era exigido diagnóstico da excepcionalidade. Determinava a
lei:
Art. 2 - O CENESP atuará de forma a proporcionar oportunidades de
educação, propondo e implementando estratégias decorrentes dos
princípios doutrinários e políticos, que orientam a Educação Especial
no período pré-escolar, nos ensinos de 1º e 2º graus, superior e
supletivo, para deficientes da visão, audição, mentais, físicos,
educandos com problemas de conduta para os que possuam
deficiências múltiplas e os superdotados, visando sua participação
progressiva na comunidade.

Em 1986 é utilizada, pela primeira vez, a expressão “educando com
necessidades especiais” substituindo o termo “aluno excepcional” (Portaria
CENESP/MEC nº 69). Neste mesmo ano o CENESP é transformado em Secretaria
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de Educação Especial - SESPE, de acordo com o Decreto nº 93.613, de 21 de
novembro, configurando-se no órgão central de direção superior do MEC. Em 1990
a SESPE foi extinta e sua função absorvida pela Secretaria Nacional de Educação
Básica – SENEB. A Educação Básica e a Especial passam a ser de sua
competência, conforme o artigo 7 do Decreto nº 99.678, de 8 de novembro de 1990:
A Secretaria Nacional de Educação Básica compete:
I - propor ao Ministro de Estado a política e as diretrizes para o
desenvolvimento da educação básica e da educação especial;
II - prestar cooperação técnica e apoio financeiro aos Sistemas de
Ensino na área da educação básica e da educação especial;
III - sugerir a política de formação do magistério para a educação de
menores até seis anos, para o ensino fundamental e a política de
valorização do magistério do ensino fundamental e do ensino médio;
IV - sugerir a política de formação e valorização do magistério para a
educação especial;

Neste período surgem documentos internacionais importantes como a
Declaração Mundial de Educação para Todos (1990) e a Declaração de Salamanca
(1994). Estes servem como combustível e potencializadores para o desenvolvimento
das políticas públicas de educação inclusiva. É importante citar também o Estatuto
da Criança e do Adolescente - ECA, Lei nº 8.069/90, criado a 13 de julho de 1990,
como grande fortalecedor de direitos garantidos à educação explicitados na
Constituição Federal de 1988 nos artigos 205, 206 e 208. O artigo 55 do ECA afirma
ser responsabilidade de pais ou responsáveis a obrigação de matricular os filhos
e/ou dependentes na rede regular de ensino. Neste sentido não há distinção entre
os que apresentam ou não alguma deficiência. No capítulo IV, do Artigo 53 do
Estatuto está explicitado e corroborando com o acima exposto que:

[...] a criança e o adolescente têm direito à educação, visando o
pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da
cidadania e qualificação para o trabalho assegurando-lhes: igualdade
de condições para o acesso e permanência na escola; atendimento
educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino.

A Lei nº 9.394 de dezembro de 1996 estabelecendo as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, define seus princípios basilares, tais como igualdade de
condições para o acesso e permanência na escola, respeito à liberdade e apreço à
tolerância, valorização do profissional da educação escolar, garantia de padrão de
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qualidade. Estes recortes permitem perceber que fatores de singular importância
imbricados com o processo de ensino e aprendizagem, bem como o gozo de
direitos, dizem respeito a todos os segmentos da escola. Assim, garantir a presença
dos

estudantes

e

a

terminalidade

dos

seus

estudos

configura-se

em

responsabilidades compartilhadas por professores, familiares, funcionários e
gestores. A tolerância é um aspecto a ser estimulado. Porém, não é o suficiente
quando se trata de respeito às diferenças, pois denota concessão para algo ou
alguém conviver e compartilhar um mesmo espaço. Isso, de certa forma, conflita
com o respeito à liberdade. O “ser” e “estar” configura-se em um direito de todos.
A valorização do professor está diretamente ligada ao padrão de qualidade do
ensino. Tal constatação se apresenta como antítese ao se observar os graves
problemas identificados em escolas brasileiras, a exemplo da violência, descaso
político e certa indiferença para com problemas estruturais físicos e atitudinais no
campo da Educação. Todavia, ao se pensar o lugar da pessoa com deficiência nesta
discussão, a citada Lei garante no Art.4, parágrafo III, o atendimento educacional
especializado

gratuito

aos

educandos

com

necessidades

especiais,

preferencialmente na rede regular de ensino. Esta garantia é refletida no crescente
ingresso desse segmento da população nas escolas municipais e estaduais e ajuda
a fortalecer as políticas públicas do país voltadas para a educação inclusiva. Quanto
à evolução de matrículas de alunos com alguma deficiência, tomando o ano de 1998
como referência, em função da promulgação da LDB 9.394/96 que demarca a
política educacional inclusivista e o ano de 2011, é possível notar grande
crescimento neste último ano em relação ao primeiro. Segundo o Censo Escolar de
1998, 293.403 alunos com deficiência foram matriculados em escolas especializadas
com classes especiais e 43.923 em escolas regulares/classe comum, num total de
337.326 alunos. Em 2011 observa-se um considerável aumento. São 193.882
matrículas em classes especiais e escolas exclusivas e 488.332 em classes comuns
(alunos incluídos), totalizando 752.3054.
É perceptível a mudança na maneira de pensar as deficiências e as
potencialidades do indivíduo com deficiência como fator determinante pertinente à
evolução das matrículas desse educando no sistema de ensino público. Esta
4

Fonte: MEC/INEP/DEED-DIRETORIA DE ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS. Disponível em:
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/resumos_tecnicos/resumo_tecnico_cens
o_educacao_basica_2011.pdf - p.15
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configuração pode ser percebida como relevante enfrentamento ao preconceito e às
atitudes discriminatórias. Cada vez mais crianças e adolescentes, outrora fora da
escola por certa indiferença da família, cuidado excessivo, medo, vergonha,
desconhecimento legal ou falta de vagas, gradativamente passam a fazer parte de
um mundo de saberes e experiências cruciais ao desenvolvimento humano. Uma
provocação para fazer a sociedade pensar a questão da diferença e da diversidade.
Outro aspecto importante a destacar aqui é o fato da diminuição no ingresso
de pessoas com deficiência nas instituições exclusivas e o aumento significativo das
matrículas na escola comum. Neste espaço de 13 anos quase dobrou o número de
alunos com deficiência matriculados em escolas, exercendo-se o direito a educação
garantido pela Constituição Federal (1988), em conformidade com:
Art. 208. O dever do Estado com a Educação será efetivado
mediante a garantia de:
III - atendimento educacional especializado aos portadores de
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;
IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos
de idade;

Logo, é flagrante notar o avanço significativo no processo de inclusão de
pessoas com deficiência na escola comum, tendo em vista um constante e
crescente ingresso desse segmento da população ao espaço supracitado. Isto não
significa que os objetivos inerentes à educação inclusiva observados nas Leis,
documentos internacionais e normatizações vigentes estejam alcançados em
plenitude ou se tenha explicitada a homogeneidade no sistema de atendimento
educacional especializado relativa a avanços, retrocessos ou tentativas para
oferecer e garantir acesso e permanência desses estudantes na escola. Do exposto
na Constituição Federal (1988), retoma-se a LDB capítulo V, alusivo à Educação
Especial definindo-a como:
[...] a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente
na rede regular de ensino, para educandos portadores de
necessidades especiais e que haverá, quando necessário, serviços
de apoio especializado, na escola regular, para atender as
peculiaridades da clientela de educação especial (LDB, 1996).

Conforme exposto já se considera a escola como espaço específico para o
acompanhamento do estudante com deficiência, mas, ainda é feita menção a
integração quando diz: “O atendimento educacional será feito em classes, escolas
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ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos
alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns do ensino regular”
(LDB, 1996). É importante especificar que a inclusão escolar surge para superar o
caráter integracionista no qual apenas o aluno, compulsoriamente, se ajusta ao
sistema escolar e suas estruturas. Na década de 90 do século 20, já se observa a
implantação de Sala de Apoio - SAP ao Surdo e aos deficientes visuais com suporte
individualizado para o acompanhamento nas atividades diárias. Este atendimento
ainda não contemplava amplamente os demais segmentos da escola. Os
professores das classes regulares também não acompanhavam, de forma
sistemática o educando deficiente junto ao profissional da SAP, por considerar que
os tais alunos já estavam sendo bem atendidos em suas demandas e necessidades
físicas no espaço escolar, bem como às questões pedagógicas, embora
percebessem dificuldades no trabalho educativo em sala de aula comum. A
responsabilidade para com o aluno deficiente ficava quase sempre delegada ao
Professor de Apoio. Todavia, os moldes da educação especial passam por
modificações e caminham para uma educação inclusiva e, nesta perspectiva, a LDB
(1996) estabelece ser competência do sistema de ensino assegurar aos alunos com
deficiência mais acesso à escola e às suas prerrogativas. Assim determina o Artigo
59 dessa Lei:

Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades
especiais:
I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização
específicos, para atender as suas necessidades;
II – terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível
exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas
deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa
escolar para os superdotados;
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;

Da LDB de 1996 parte-se para a de 1999 quando a Educação Especial é
definida, pelo Decreto nº 3.298 regulamentando a Lei nº 7.853/89, como uma
modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de ensino, dando ênfase à
atuação complementar ao ensino regular. Esta é uma perspectiva do modelo
integracionista. Doravante, as mudanças no contexto da educação especial se
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sucedem e as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica,
Resolução CNE/CEB nº 2/2001, no Artigo 2 estabelece como competência dos
sistemas de ensino matricular todos os alunos, cabendo às escolas se organizar
para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais,
assegurando as condições necessárias de modo a ofertar a todos uma educação de
qualidade. Logo, observa-se a ampliação do que se compreende como educação
especial, a fim de possibilitar a realização de um atendimento educacional
especializado em caráter complementar ou suplementar à escolarização. Contudo,
ao considerar a possibilidade de substituição do ensino regular, não se tem
fortalecida a tomada de uma política de educação inclusiva na rede pública, prevista
no Artigo 2.
A Lei nº 10.172/2001 que institui o PNE apresenta um diagnóstico sobre a
educação especial e sinaliza que a educação poderia avançar em busca da
construção de uma escola inclusiva assegurando o atendimento à diversidade
humana. Neste documento o contexto educacional aponta para as seguintes
configurações da educação especial ou tendências: a integração/inclusão do aluno
com necessidades especiais no sistema regular de ensino e, caso não sendo
possível em função das necessidades do educando, a realização do atendimento em
classes e escolas especializadas, além do atendimento específico; melhoria da
qualificação dos professores do ensino fundamental para essa clientela; e expansão
da oferta dos cursos de formação/especialização pelas universidades e escolas
normais.
Considerando-se ainda a integração concomitante à inclusão e uma
diversidade na possibilidade do atendimento às pessoas com deficiência na escola,
o PNE aponta para um déficit alusivo à oferta de matrículas para alunos com
deficiência nas classes comuns do ensino regular. Isso direciona para o fato de a
diretriz constitucional (Art. 208, III) não ter reproduzido a mudança necessária na
realidade escolar, de forma que todas as crianças, jovens e adultos com
necessidades especiais sejam atendidas em escolas regulares, considerando-se as
condições pessoais. Destaca ainda que uma política explícita e vigorosa de acesso
ao ensino, de responsabilidade da União, dos estados e dos municípios é condição
essencial para assegurar às pessoas com deficiência o direito à educação.
O PNE de 2001 é muito importante para os direcionamentos futuros do
processo de inclusão escolar, o que também pode ser observado no conjunto de
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Metas e Estratégias estabelecidas no PNE 2011-20205, no qual são considerados
aspectos da educação inclusiva tais como a implantação das SRM e formação de
professores para o AEE, abordados no Capítulo 2 deste estudo.
Em relação à formação de professores, a Resolução CNE/CP nº1/2002, que
estabelece as Diretrizes Nacionais para a formação docente na Educação Básica,
define como de competência das instituições de ensino superior prever em sua
organização curricular, formação docente voltada para a atenção à diversidade
contemplando aspectos teóricos sobre as especificidades dos alunos com
Necessidades Educacionais Especiais - NEE. Daí por diante percebe-se uma grande
movimentação no âmbito jurídico, das políticas públicas, em tentativas de aprimorar
as questões inerentes aos direitos das pessoas com deficiência nos mais diversos
campos da sociedade. Na educação, se faz importante destacar como exemplos
significativos da citada movimentação, a Lei nº 10.436/2002 que reconhece a Libras
como meio legal de comunicação e expressão e determina garantir formas de apoiar
e difundir o seu uso, numa perspectiva institucionalizada, bem como a organização
curricular da formação docente com a inclusão de cursos de Libras extensiva aos
fonoaudiólogos. Há ainda a Portaria nº 2.678/2002 dispondo diretrizes e normas
para o uso, o ensino, produção e difusão do Sistema Braille em todas as
modalidades do ensino.
O CNE com a Resolução CNE/CEB nº 2/2001, ao estabelecer Diretrizes
Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, presta orientações para o
atendimento de pessoas com deficiência, a partir das creches e pré-escolas. É uma
determinação. E, em função disso, os sistemas de ensino devem matricular todos os
alunos, cabendo às escolas se organizar para o atendimento aos educandos com
NEE, assegurando as condições necessárias à educação de qualidade para todos.
O sistema escolar, como se percebe, deve se preparar para receber o estudante
com deficiência e não o contrário. A perspectiva integracionista modifica-se
gradualmente assinalando contornos inclusivos. Isso é notado no Artigo 3 da
Resolução:

5

O texto prevê formas de a sociedade monitorar e cobrar cada uma das conquistas previstas. As
metas seguem o modelo de visão sistêmica da educação estabelecido em 2007 com a criação do
Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE). Tanto as metas quanto as estratégias premiam
iniciativas para todos os níveis, modalidades e etapas educacionais. Há também, estratégias
específicas para a inclusão de minorias, como alunos com deficiência. Fonte: MEC (2011). Disponível
em: http://fne.mec.gov.br/images/pdf/notas_tecnicas_pne_2011_2020.pdf
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Por educação especial, modalidade da educação escolar, entende-se
um processo educacional definido por uma proposta pedagógica que
assegure recursos e serviços educacionais especiais, organizados
institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em
alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a
garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das
potencialidades dos educandos que apresentam necessidades
educacionais especiais, em todas as etapas e modalidades da
educação básica (CNE/CEB nº 2/2001).

Aqui se percebe também o destaque dado ao espaço físico, dentro da escola
comum, regular, utilizado para o AEE. Há a obrigatoriedade imputada aos sistemas
de ensino em criar e fazer funcionar um setor responsável pela educação especial,
com recursos humanos, materiais e financeiros, capazes de viabilizar, desenvolver e
fazer acontecer, significativamente, o processo de construção da educação
inclusiva. O Artigo 7 estabelece que o atendimento aos alunos com NEE deve ser
realizado em classes comuns do ensino regular, em qualquer etapa ou modalidade
da Educação Básica. Já o Artigo 8 atribui à escola a responsabilidade de prever e
prover nas organizações das classes comuns, professores especializados para
atender aos alunos deficientes em suas demandas, flexibilizações e adaptações
curriculares considerando os conteúdos básicos; diferenciação de recursos didáticos
e metodologias articulados ao Projeto Político Pedagógico - PPP da Escola; serviços
de apoio especializado nas classes comuns e de apoio pedagógico em salas de
recursos, nas quais o professor especializado, com pós graduação lato sensu em
educação especial realiza a complementação ou suplementação curricular, a partir
de procedimentos, equipamentos e materiais específicos apropriados.
Esta resolução, portanto, delineia os caminhos da educação especial numa
perspectiva da educação inclusiva. Existe então a obrigatoriedade da escola em
oferecer um espaço para acompanhar o estudante com deficiência onde o discente
deverá acessar e vivenciar o que a escola tem a oferecer para a sua formação
enquanto ser humano.
Em 2003 é criado pelo MEC o Programa Educação Inclusiva: Direito à
Diversidade, com o objetivo de pôr em prática a formação de gestores e professores,
de forma ampla, nos municípios brasileiros, numa expectativa transformadora dos
sistemas de ensino. O programa abrange o AEE, a promoção da acessibilidade,
bem como, em suas premissas, propõe preparar a equipe de educadores de modo a
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enfrentar desafios, visando assegurar aos educandos boa escolarização e
permanência nas instituições de ensino.
Dando sequência às ações inclusivas, o Ministério Público Federal - MPF
elabora e divulga documento intitulado O Acesso de Alunos com Deficiência às
Escolas e Classes Comuns da Rede Regular (2004), cujo conteúdo combate a
discriminação às pessoas com deficiência e vincula conceitos e diretrizes mundiais
para a inclusão: aspectos jurídicos, orientações pedagógicas e ainda um capítulo
direcionado, especificamente, aos pais e professores de pessoas com deficiência.
Em muitos aspectos, vale ressaltar, o documento se traduz em um importante
trabalho para orientar professores sobre o acompanhamento educacional desses
alunos. Um dos pontos geradores de maior dificuldade no trabalho pedagógico, a
título de exemplo, se volta à avaliação e, neste quesito, há orientações muito
pontuais para se pensar a prática docente e ajudar a enfrentar os desafios
emergentes do contexto escolar. Condizente ao aperfeiçoamento da prática
pedagógica, o documento destaca:

Para alcançar sua nova finalidade, a avaliação terá,
necessariamente, de ser dinâmica, contínua, mapeando o processo
de aprendizagem dos alunos em seus avanços, retrocessos,
dificuldades e progressos. Vários são os instrumentos que podem ser
utilizados para avaliar, de modo dinâmico, os caminhos da
aprendizagem, como: os registros e anotações diárias do professor,
os chamados portfólios e demais arquivos de atividades dos alunos e
os diários de classe, em que vão sendo colecionadas as impressões
sobre o cotidiano do ensino e da aprendizagem. As provas também
constituem opções de avaliação desejáveis, desde que haja o
objetivo de analisar, junto aos alunos e os seus pais, os sucessos e
as dificuldades escolares. (BRASIL, 2004, p.41-42).

Além disso, há o Decreto nº 5.296/04 que regulamentou as Leis nº 10.048/00
e nº 10.098/00, estabelecendo normas e critérios, buscando promover a
acessibilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Em 2005,
destaca-se o Decreto nº 5.626/05, regulamentador da Lei nº 10.436/2002
objetivando a inclusão dos estudantes surdos. Este documento discorre sobre a
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Inclusão da Libras como disciplina curricular; a formação e certificação de professor,
instrutor6 e tradutor intérprete de Libras7; o ensino da língua portuguesa na
modalidade de segunda língua para alunos surdos; e a organização da educação
bilíngue no ensino regular. Em 2006, é lançado o programa para a implantação dos
Núcleos de Atividade das Altas Habilidades/Superdotação – NAAH/S em todos os
estados e no Distrito Federal, como centros de referência para o atendimento e
acompanhamento de alunos com altas habilidades/superdotação. Data desse
mesmo ano o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, organizado pela
Secretaria Especial de Direitos Humanos, MEC, Ministério da Justiça e Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO. Um dos
objetivos é o de incentivar formas de acesso às ações de educação em direitos
humanos a pessoas com e sem deficiência.
Outro grande marco da educação inclusiva fica a cargo da Convenção sobre
os Direitos da Pessoa com Deficiência, com a aprovação da ONU realizada em Nova
York em 30 de março de 2007, tendo o Brasil dentre os signatários. O documento
estabelece o dever de os ‘Estados Partes’ assegurarem um sistema de educação
inclusiva em todos os níveis de ensino, em ambientes que potencializem o
desenvolvimento acadêmico e social, atento à educação plena. A convenção, no
Brasil, é promulgada pelo Decreto nº 6.949/2009. No Artigo 24, destinado à
educação, considera-se o pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso
de dignidade e autoestima, além do fortalecimento do respeito pelos direitos
humanos; pelas liberdades fundamentais e pela diversidade humana; o máximo
desenvolvimento possível da personalidade; talentos e criatividade das pessoas com
deficiência. Também pondera as habilidades físicas e intelectuais e participação
efetiva das pessoas com deficiência na sociedade. Para se alcançar o disposto, os
6

De acordo com o Decreto 5.626/2005, admite-se como formação mínima de docentes para o ensino
de Libras na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, a formação ofertada em
nível médio na modalidade normal, que viabilizar a formação bilíngue. Todavia o mesmo decreto, no
artigo 5º, explicita que a formação de docentes para o ensino de Libras na educação infantil e nos
anos iniciais do ensino fundamental deve ser realizada em curso de Pedagogia ou curso normal
superior, em que Libras e Língua Portuguesa escrita tenham constituído línguas de instrução,
viabilizando a formação bilíngue. Assim tanto o instrutor quanto o professor irão ensinar Libras nas
escolas podendo este trabalho ser realizado na sala de recursos ou ainda como disciplina
diversificada. Vale destacar que as pessoas surdas terão prioridade nos cursos de formação.
7

É o profissional que domina a língua de sinais e a língua falada do país e que é qualificado para
desempenhar a função de intérprete. No Brasil, o intérprete deve dominar a língua brasileira de sinais
e língua portuguesa. [...] O intérprete educacional é aquele que atua como profissional intérprete de
língua de sinais na educação (QUADROS, 2004).
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‘Estados Partes’ devem assegurar às pessoas com deficiência a não exclusão do
sistema educacional geral sob a alegação de deficiência e que as crianças com
deficiência não sejam excluídas do ensino primário gratuito e compulsório e/ou do
ensino secundário, em função de deficiência. As pessoas com deficiência devem,
portanto, ter acesso ao ensino primário inclusivo, de qualidade e gratuito e ao ensino
secundário, em igualdade de condições com as demais na comunidade onde vivem;
adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais; apoio necessário
no âmbito do sistema educacional geral com vistas a facilitar sua efetiva educação; e
medidas de apoio individualizadas e efetivas em ambientes que maximizem o
desenvolvimento acadêmico e social, ainda de acordo com a meta de inclusão
plena.

1.2.1 A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva e o que vem depois
A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva, documento elaborado pelo Grupo de trabalho nomeado de acordo com a
Portaria nº 555/2007, prorrogada pela Portaria nº 948/2007, entregue ao MEC em 7
de janeiro de 2008, é muito importante para a Educação Inclusiva. Baseado na
prerrogativa dos direitos humanos chama a atenção para o combate de práticas
discriminatórias e criação de alternativas para superá-las na medida em que
reconhece as dificuldades enfrentadas no sistema de ensino e destaca a educação
inclusiva como centro de um debate contemporâneo para a sociedade e aponta o
papel da escola no combate à exclusão. Sob este ângulo, o documento indica, a
partir de referenciais, a construção de sistemas educacionais inclusivos. Ou seja, a
organização de escolas e classes especiais passa a ser repensada, implicando em
mudanças estrutural e cultural da escola de forma a atender as especificidades dos
alunos. O documento traz uma discussão sobre marcos histórico-normativos entre a
criação de instituição de assistência às pessoas com deficiência e a trajetória de leis
e normatizações educacionais no contexto aqui abordado. Apresenta também
diagnóstico sobre a educação especial no Brasil, com base no Censo Escolar MEC/
INEP (2006). Objetivamente especifica o acesso, a participação e a aprendizagem
dos alunos com deficiência, TGD e altas habilidades/superdotação nas escolas
regulares, orientando os sistemas de ensino sobre como responder às necessidades
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educacionais especiais, garantindo: transversalidade da educação especial, desde a
educação infantil até a educação superior; atendimento educacional especializado;
continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino; formação de
professores e demais profissionais da educação para o atendimento educacional
especializado visando a inclusão escolar; participação da família e da comunidade;
acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, nos
transportes,

na

comunicação

e

informação;

e

articulação

intersetorial

na

implementação das políticas públicas. Nas diretrizes, define a Educação Especial e
a função e atividades do AEE fornecendo orientações específicas para quem atua
no segmento. Trata da organização do sistema de ensino articulado com a educação
especial na perspectiva da educação inclusiva, avaliação pedagógica, dentre outros
assuntos.
No documento a definição da pessoa com deficiência se estrutura a partir de
estudos mais recentes no campo da educação especial, com ênfase ao uso de
definições e classificações de forma contextualizada sem se esgotar meramente em
especificação e categorização atribuída a um quadro de deficiência, transtorno,
distúrbio ou aptidão. Neste sentido, diz:
[...] considera-se pessoa com deficiência aquela que tem
impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental ou sensorial
que, em interação com diversas barreiras, podem ter restringida sua
participação plena e efetiva na escola e na sociedade. Os alunos
com transtornos globais do desenvolvimento são aqueles que
apresentam alterações qualitativas das interações sociais recíprocas
e na comunicação, um repertório de interesses e atividades restrito,
estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse grupo alunos com
autismo, síndromes do espectro do autismo e psicose infantil. Alunos
com altas habilidades/superdotação demonstram potencial elevado
em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas:
intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes, além de
apresentar grande criatividade, envolvimento na aprendizagem e
realização de tarefas em áreas de seu interesse. (BRASIL, 2008).

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva (2008) representou um importantíssimo passo no sentido de aprimorar as
políticas públicas e normatizações para a inclusão, todavia não contava com
instrumentos que apontassem, de forma clara, os desdobramentos e as
possibilidades de ação relativa à escolarização e ao atendimento especializado
(BAPTISTA,2011). Na tentativa de suprir estas lacunas, se teve promulgado o
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Parecer nº 13/2009 do CNE-CEB, regularizador do Decreto nº 6.571, de 17 de
setembro de 2008, que define o uso dos recursos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de
Educação - FUNDEB, com base nos dados do INEP. Tais recursos podem ser
direcionados para o AEE, garantindo a contagem dupla de matrícula – ensinos
especial e comum – para aluno com deficiência. Segundo este Decreto, os apoios
financeiro e técnico a serem prestados pela União aos Estados e Municípios
voltados ao AEE, se darão no sentido de ampliar a oferta aos alunos com
deficiência, TGD e altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública
de ensino regular (Art.1). E, por conseguinte, nos incisos 1 e 2, do mesmo artigo,
define-se o Atendimento Educacional Especializado ou AEE como sendo o conjunto
de

atividades,

recursos

pedagógicos

e

de

acessibilidade

organizados

institucionalmente, prestado de forma complementar ou suplementar (para
estudantes com altas habilidades/superdotação) à formação dos alunos do ensino
regular. Além disso, pontua a necessidade de o AEE estar integrado ao PPP da
escola, contando com a participação da família e articulado às demais políticas
públicas. Na sequência, a Resolução 04/2009 do CNE/CEB, institui as diretrizes
operacionais para o AEE, contribuindo para melhor esclarecimento normativo ao
especificar, no Artigo 1, o público-alvo para o AEE e sua oferta, de acordo com o
designado:
Art. 1 - Para a implementação do Decreto nº 6.571/2008, os
sistemas de ensino devem matricular os alunos com deficiência,
transtornos
globais
do
desenvolvimento
e
altas
habilidades/superdotação nas classes comuns do ensino regular e no
Atendimento Educacional Especializado (AEE), ofertado em salas de
recursos multifuncionais ou em Centros de Atendimento Educacional
Especializado da rede pública ou de instituições comunitárias,
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos (BRASIL, 2009).

Como se pode observar, do ponto de vista legal, há um constante movimento
de aprimoramento da legislação sobre Educação Especial a fim de possibilitar
melhor acesso das pessoas com deficiência, TGD e altas habilidades/superdotação
ao sistema de ensino, assegurando direitos comuns à educação para todos. Estas
mudanças emergem de entrelaçamentos discursivos entre grupos que lutam e agem
em prol dos direitos humanos, pela garantia do acesso de todos a uma educação
universal. Todavia, é importante perceber que a Educação Especial no Brasil se
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enquadra no contexto do pensamento neoliberal, contrário à corrente da inclusão
social e escolar, que busca privatização, no sentido de avigorar ao que não é
público, ao privado não lucrativo e ao chamado “terceiro setor”, às “parcerias” com a
sociedade civil, ao filantrópico, “ao não governamental” (MENDES, 2010, p.127). Em
outras palavras, tudo que minimize o papel do Estado e as responsabilidades do
poder público. Por conta disso, é imperativo se pensar a Educação Inclusiva na
perspectiva da universalização e do fortalecimento da escola comum e pública, com
profissionais qualificados e comprometidos com a educação, abrindo, desta forma,
possibilidades de enfrentamentos às dificuldades sociais eclodidas na escola. Dando
assim condições para se exigir do poder público o cumprimento do aportado na Lei e
pensar a escola enquanto espaço de pesquisa, podendo isso resultar em mudanças
no seu funcionamento, rumo a aprimorar as práticas pedagógicas, ações assertivas
e, doravante, desconstruir empecilhos para o seu desenvolvimento.
Na ocasião da elaboração da Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) o debate estabelecido pelo Grupo de
Trabalho - representantes da SEESP-MEC e de universidades - contribuiu (e muito)
para delinear as diretrizes orientadoras da política brasileira de educação inclusiva.
Dentre as discussões, ponderaram-se quais seriam os sujeitos preferenciais da
educação especial, a tipologia de serviços educacionais prioritários – as SRM - e o
tipo de trabalho a ser desempenhado pelos profissionais. Duas possibilidades
surgiram: a do trabalho do educador especializado voltado para o exclusivo,
atendimento ao aluno numa perspectiva técnica; e a do profissional com atuação em
diversas frentes (acompanhamento dos demais professores da classe regular, das
famílias e articulador da escola com uma rede externa para a condução do público
contemplado pelo AEE).

Sobre esta segunda perspectiva Baptista (2011, p.5)

afirma:

Trata-se, portanto, de uma perspectiva sistêmica de ação e não da
proposição de acionar espaços de “preparação para a
aprendizagem” que podem reproduzir a lógica das antigas classes
especiais ou de mini-clínicas. Evidentemente, não será apenas o
atendimento direto ao aluno o responsável por estes
direcionamentos. A dimensão corretiva e reparadora pode permear a
assessoria, a bi-docência, o trabalho com outros interlocutores.
Porém, dificilmente haverá uma ação em rede se o trabalho desse
educador estiver centrado e concentrado no atendimento exclusivo
ao aluno com deficiência.
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Sobre o elencado surgem questões a serem pensadas tais como bi-docência
(o professor da sala de recursos como segundo docente na mesma sala do
professor regente da classe); o trabalho de itinerância em outras escolas onde não
há sala de recursos; a articulação da escola com outros centros de AEE; formação
(dos docentes sem formação específica em Educação Especial) e requalificação de
professores (com conhecimentos na área da deficiência e educação inclusiva). Estas
questões provocam a reflexão sobre a capacidade deste profissional polivalente,
tendo em vista as demandas inerentes ao AEE, baseado no próprio texto da Política
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, em dar conta
de todas as exigências vigentes concernente à Educação Inclusiva e às condições
de trabalho onde estão inseridos. Ou seja, as circunstâncias sob as quais os
docentes articulam as suas capacidades físicas, cognitivas e afetivas para atingir os
objetivos da produção escolar.
Diante do narrado, pesquisas podem ajudar a revelar nuances da ação
docente no contexto educacional inclusivo. Entretanto, é notório reconhecer a
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva como
um avanço a partir da ampla discussão realizada nos diversos fóruns educacionais
sobre inclusão no país; as conquistas do movimento das pessoas com deficiência;
desenvolvimento dos marcos legal e educacional; visibilização crescente de
questões concernentes à deficiência e aos direitos humanos. Segundo Manzini
(2008) a delimitação, de forma mais clara, da população a ser atendida pela
educação especial e a consistência do AEE são dois pontos delineadores das ações
futuras.
E o que vem depois da Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva? Mais recentemente tem-se o Decreto nº 7.611,
de 17 de novembro de 2011 sobre a educação especial e o atendimento educacional
especializado. No artigo 1 está posto:
Art. 1- O dever do Estado com a educação das pessoas público-alvo
da educação especial será efetivado de acordo com as seguintes
diretrizes:
I - garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis,
sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades;
II - aprendizado ao longo de toda a vida;
III - não exclusão do sistema educacional geral sob alegação de
deficiência;
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IV - garantia de ensino fundamental gratuito e compulsório,
asseguradas adaptações razoáveis de acordo com as necessidades
individuais;
V - oferta de apoio necessário, no âmbito do sistema educacional
geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação;
VI - 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;
VII - oferta de educação especial preferencialmente na rede regular
de ensino; e
VIII - apoio técnico e financeiro pelo Poder Público às instituições
privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva
em educação especial.

Ao se considerar tal disposto é possível perceber algumas mudanças textuais
sobre a Educação Inclusiva. Já no primeiro item se tem estabelecido o sistema de
ensino como provedor de um ambiente inclusivo e não discriminatório. Claramente
veta, no item III, do mesmo Decreto, o impedimento da matrícula de um estudante
sob a alegação da deficiência. No documento constam orientações referentes ao
funcionamento do AEE nas Escolas, suas atribuições e profissionais que nela irão
atuar. A proposta pedagógica da escola, conforme salienta, deverá envolvê-lo, bem
como contar com a participação da família e realizar articulação com as demais
políticas públicas. É possível observar também que, nitidamente, está estabelecida a
denominação de AEE, sua configuração quanto ao público e funcionamento,
segundo colocado a seguir:
Art. 2 - 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.

Assim, de acordo com o explicitado, ocorre um direcionamento mais
específico acerca da configuração do AEE, o público atendido e o espaço para sua
realização, vide a citação das SRM, embora o decreto considere instituições
comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos como espaços para o
atendimento desse público, desde que atuem na educação especial e sejam
conveniadas com o Poder Executivo do ente federativo competente.
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O decreto gerou discussão polêmica na comunidade docente por conta do
Artigo 4, de acordo com o qual o Poder Público deve assegurar dupla matrícula dos
estudantes com deficiência com base no art.9-A do Decreto nº 6.253, de 13 de
novembro de 2007 e da transferência dos recursos do FUNDEB, a saber:
Art. 9-A - Admitir-se-á, a partir de 1o de janeiro de 2010, para efeito
da distribuição dos recursos do FUNDEB, o cômputo das matriculas
dos alunos da educação regular da rede pública que recebem
atendimento educacional especializado, sem prejuízo do cômputo
dessas matrículas na educação básica regular. (Incluído pelo
Decreto nº 6.571, de 2008).
Parágrafo único. O atendimento educacional especializado poderá
ser oferecido pelos sistemas públicos de ensino ou pelas instituições
mencionadas no art. 14. (Incluído pelo Decreto nº 6.571, de 2008).
Art. 9-A - Para efeito da distribuição dos recursos do FUNDEB, será
admitida a dupla matrícula dos estudantes da educação regular da
rede
pública
que
recebem
atendimento
educacional
especializado. (Redação dada pelo Decreto nº 7.611, de 2011)
§ 1o A dupla matrícula implica o cômputo do estudante tanto na
educação regular da rede pública, quanto no atendimento
educacional especializado. (Incluído pelo Decreto nº 7.611, de 2011).
(Decreto nº 6.253, de 13 de novembro de 2007).

E também em função do Art.14 que diz:
Art.14 - Admitir-se-á, para efeito da distribuição dos recursos do
FUNDEB, o cômputo das matrículas efetivadas na educação especial
oferecida por instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas
sem fins lucrativos, com atuação exclusiva na educação especial,
conveniadas com o Poder Executivo competente. (BRASIL, 2011).

Havia uma preocupação quanto ao Decreto possibilitar o pagamento do duplo
FUNDEB por matrícula/aluno nas classes especiais nestas escolas, pois segundo
Prieto (2011) corria-se o risco de estimular a criação desses serviços em detrimento
da construção de políticas públicas de educação para alcançar a inclusão escolar de
alunos com deficiência, TGD e altas habilidades/superdotação. Sobre este aspecto a
nota técnica nº 62 /2011/MEC/SECADI/DPEE, de 8 de dezembro de 2011,
direcionada aos Sistemas de Ensino sobre o Decreto nº 7.611/2011, esclareceu
estar este apoio financeiro destinado às instituições especializadas mencionadas,
referente ao atendimento de pessoas não matriculadas no ensino regular,
especialmente, àquelas que se encontram fora da faixa etária de escolarização
obrigatória, em razão de um processo histórico de exclusão escolar. Explica com
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relação à revogação do Decreto nº 6.571/2008, que instituiu o duplo financiamento
no âmbito do FUNDEB, que tal medida se deu em razão de todo conteúdo ter sido
incorporado pelo Decreto nº 7.611/2011. Essa nota técnica torna clara que a
Educação Especial está caracterizada como modalidade não substitutiva à
escolarização ofertada, preferencialmente, na rede de ensino regular e deve garantir
os serviços de apoio especializados no sentido de eliminar barreiras impeditivas do
processo de escolarização dos estudantes com deficiência, TGD e altas
habilidades/superdotação. Desta forma, a modalidade de Educação Especial integra
o ensino regular e não se enquadra como sistema paralelo de educação. Estas
considerações brotaram da preocupação de gestores, de secretarias de educação,
professores de instituições de educação superior e de representantes dos
movimentos sociais em torno da possibilidade de ocorrer um retrocesso à Política
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC, 2008).
Temia-se um retrocesso da Educação Especial ao modelo de escolarização paralela
e substitutiva à escola regular. Este ponto (preocupante) foi dirimido pela equipe da
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão SECADI ao citar o divulgado no preâmbulo da Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência (ONU, 2006) quando diz:

[...] a deficiência é um conceito em evolução e resulta da interação
entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao
ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas
pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as
demais pessoas.

É possível observar, nesse contexto, a ruptura com o modelo de educação
especial substitutiva ao modelo regular visto que pessoas com deficiência fazem
parte e devem participar da sociedade de forma igualitária, prezando, sobretudo, as
oportunidades.

1.3 O Atendimento Educacional Especializado e a Sala de Recursos
Multifuncionais
Em 2007 é lançado o Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE. No
documento observa-se, dentre as metas, planejamento e gestão escolar, o
fortalecimento da inclusão escolar das pessoas com deficiência como um dos
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aspectos a ser considerado e resolvido na esfera política e dentro das escolas. Nos
escritos afirma-se a necessidade de superar a visão antagônica entre educação
regular e educação especial. Neste cenário, a Agenda Social de Inclusão das
Pessoas com Deficiência, lançada em 26 de setembro do mesmo ano, se estrutura,
dentre outros feitios, em questões referentes à acessibilidade arquitetônica dos
prédios escolares, à implantação de Salas de Recursos Multifuncionais - SRM e à
formação docente para o AEE, presente no Decreto nº 6.215/07que estabelece o
Compromisso pela Inclusão das Pessoas com Deficiência, tendo em vista as ações
de inclusão das pessoas com deficiência adotadas por parte da União Federal, em
regime

de

cooperação

com

Municípios,

Estados

e

Distrito

Federal.

E,

consequentemente, institui o Comitê Gestor de Políticas de Inclusão das Pessoas
com Deficiência – CGPD, no Artigo 2:
O Governo Federal, atuando diretamente
cooperação com os demais entes federados
vincularem ao Compromisso, observará,
implementação das ações para inclusão
deficiência, as seguintes diretrizes:

ou em regime de
e entidades que se
na formulação e
das pessoas com

I - ampliar a participação das pessoas com deficiência no mercado
de trabalho, mediante sua qualificação profissional;
II - ampliar o acesso das pessoas com deficiência à política de
concessão de órteses e próteses;
III - garantir o acesso das pessoas com deficiência à habitação
acessível;
IV - tornar as escolas e seu entorno acessíveis, de maneira a
possibilitar a plena participação das pessoas com deficiências;
V - garantir transporte e infra-estrutura acessíveis às pessoas com
deficiência;
VI - garantir que as escolas tenham salas de recursos
multifuncionais, de maneira a possibilitar o acesso de alunos com
deficiência.

Portanto, as Salas de Recursos Multifuncionais foram criadas pelo MEC
dentro do programa abordado pela Portaria Normativa nº 13 de 24 de abril de 2007,
constituindo-se em ação importante para a educação inclusiva.

No Art. 1 está

determinada a criação do Programa de Implantação de SRM com o objetivo de
apoiar os sistemas públicos de ensino na organização e oferta do AEE, bem como
contribuir para o fortalecimento do processo de inclusão educacional nas classes
comuns de ensino. Também são objetivos do programa apoiar a organização da
educação especial na perspectiva da educação inclusiva; assegurar o pleno acesso
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dos alunos público alvo da educação especial no ensino regular em igualdade de
condições com os demais alunos; disponibilizar recursos pedagógicos e de
acessibilidade às escolas regulares da rede pública de ensino; e promover o
desenvolvimento profissional e a participação da comunidade escolar. De acordo
com esses objetivos, o processo de implantação das SRM, o MEC/SEESP deve
realizar as seguintes ações, como enumera a Portaria citada:


Aquisição de recursos que compõem as salas;



Informação sobre a disponibilização das salas e critérios adotados;



Monitoramento da entrega e instalação dos itens às escolas;



Orientação aos sistemas de ensino para a organização e oferta do AEE;



Cadastro das escolas com salas de recursos implantadas;



Promoção da formação continuada de professores para o AEE;



Encaminhamento, assinatura e publicação dos contratos de doação;



Atualização dos recursos das salas implantadas pelo Programa;



Apoio à acessibilidade nas escolas com salas implantadas.

A implantação das salas de recursos segue alguns critérios, cabendo aos
gestores dos sistemas de ensino definir quanto à sua instalação, o planejamento do
AEE e a indicação das escolas a serem contempladas, conforme as demandas da
rede. Os critérios do Programa para a implantação são:


A secretaria da educação a qual se vincula a escola deve ter elaborado o
Plano de Ações Articuladas – PAR8, registrando as demandas do sistema de
ensino com base no diagnóstico da realidade educacional;

8

O Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, apresentado pelo Ministério da Educação em abril
de 2007, colocou à disposição dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, instrumentos de
avaliação e de implementação de políticas de melhoria da qualidade da educação, sobretudo da
Educação Básica pública.O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, instituído pelo
Decreto 6.094 de 24 de abril de 2007, é um programa estratégico do PDE, e inaugura um novo
regime de colaboração, que busca concertar a atuação dos entes federados sem lhes ferir a
autonomia, envolvendo primordialmente a decisão política, a ação técnica e atendimento da demanda
educacional, visando à melhoria dos indicadores educacionais. Trata-se de um compromisso fundado
em 28 diretrizes e consubstanciado em um plano de metas concretas, que compartilha competências
políticas, técnicas e financeiras para a execução de programas de manutenção e desenvolvimento da
educação básica. A partir da adesão ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, os
estados e municípios elaboram seus respectivos Planos de Ações Articuladas. Fonte: MEC (2007).
Disponível em: http://simec.mec.gov.br/cte/relatoriopublico/principal.php
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A escola indicada deve ser da rede pública de ensino regular, conforme
registro (os) no Censo Escolar MEC/INEP (escola comum);



A escola de ensino regular deve ter matrícula de aluno(s) público alvo da
educação especial em classe comum, registrado(s) no Censo Escolar/INEP,
para a implantação da sala Tipo I;



A escola de ensino regular deve ter matrícula de aluno(s) cego(s) em classe
comum, registrado(s) no Censo Escolar/ INEP para a implantação da sala de
tipo II;



A escola deve ter disponibilidade de espaço físico para o funcionamento da
sala e professores para atuação no AEE.

A Secretaria de Educação deve efetuar a adesão, o cadastro e a indicação das
escolas contempladas por meio do Programa no Sistema de Gestão Tecnológica do
Ministério da Educação – SIGETEC9. Esse programa define também o espaço de
atendimento, ao pontuar que as SRM correspondem ao espaço físico, dentro das
unidades de ensino, onde ocorrerá o AEE. Estas salas equipadas com mobiliários,
materiais didático-pedagógicos de acessibilidade, possuem duas configurações,
sendo elas dos tipos 1 e 2 (esta última acrescidas de materiais para atender os
alunos com deficiência visual).
QUADRO 1 – O Tipo 1 das Salas de Recursos Multifuncionais

FONTE: Manual de orientação: Programa de Implantação de Sala de Recursos Multifuncionais (MEC,
2010)
9

O Sistema SIGETEC é um sistema de acompanhamento do MEC sobre a situação
das Coordenações Regionais de Tecnologia na Educação - CRTE e Núcleos de Tecnologias
Educacionais - NTE em escolas públicas de todo País. Fonte: MEC. Disponível em:
<http://webeduc.mec.gov.br/linuxeducacional/manuais/SIGETEC.pdf>.
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QUADRO 2 – O Tipo 2 das Salas de Recursos Multifuncionais
para pessoas com Deficiência Visual

FONTE: Manual de orientação: Programa de Implantação de Sala de Recursos Multifuncionais (MEC,
2010)

A importância dada às salas de recursos reside em buscar garantir ao
estudante com deficiência acesso aos recursos pedagógicos e tecnológicos
oferecidos pelo AEE, favorecendo acompanhar os processos educacionais
escolares, a sua permanência na escola e acesso ao currículo com oportunidades
dispensadas iguais a todos os estudantes.
O Decreto nº 6.094/07, que dispõe sobre a implantação do Plano de Metas e
Compromisso de Todos pela Educação, no Artigo 2, reforça a garantia e
permanência desse público no ensino regular e ao atendimento especializado. Já o
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Decreto nº 6.571/08, acerca do atendimento educacional especializado e que
regulamenta o parágrafo único do Art. 60 da Lei nº 9.394/96, acrescenta o
dispositivo ao Decreto nº 6.253/07 e define o AEE como o conjunto de atividades,
recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucionalmente, prestado
de forma a complementar ou suplementar a formação dos alunos do ensino regular.
O espaço onde será realizado esse atendimento deve ser, preferencialmente, de
acordo com tais definições, em SRM. A proposta pedagógica da escola deve,
especificamente, contemplar o AEE. De acordo com informação do Portal do MEC,
entre 2005 e 2009 foram oferecidas 15.551 salas de recursos, distribuídas em todos
os estados e o Distrito Federal, tendo sido atendidos 4.564 municípios brasileiros
(82% do total).
Contudo, mesmo com o disposto nas políticas educacionais e suas
orientações para a efetivação da educação inclusiva, nota-se muito ainda a ser feito.
Os professores atuantes nas SRM demonstram dificuldades em realizar as
atividades pedagógicas e de acompanhamento junto aos estudantes com
deficiência. Alegam, normalmente, a falta de formação adequada e de orientações
mais precisas de como efetivar o trabalho. Neste sentido, como forma de atender
melhor à demanda e ao estabelecido na legislação vigente, o MEC lançou, em 2010,
o Manual de Orientação: Programa de Implantação das Salas de Recursos
Multifuncionais, de modo a informar os sistemas de ensino sobre as ações do
programa, por meio da SEESP e apoiar a organização do AEE aos alunos com TGD
e habilidades/superdotação, bem como aos com deficiências físico-motora ou
sensorial matriculados no ensino regular. O manual é abrangente. Considera
aspectos legais e pedagógicos, objetivos do programa e as condições gerais para a
implantação das SRM.
Sobre os aspectos legais e pedagógicos do AEE presentes no manual
supracitado estão referências à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência (ONU/2006). No conjunto das políticas públicas para o desenvolvimento
inclusivo da escola, o documento indica como importante a organização das SRM,
com a disponibilização de recursos e de apoio pedagógico para o atendimento às
especificidades dos alunos, público alvo da educação especial matriculados no
ensino

regular.

É

pontuada

ainda

a

concepção

da

educação

inclusiva

compreendendo o processo educacional como um todo, pressupondo a implantação
de uma política estruturante nos sistemas de ensino que altere a organização da
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escola, superarando os modelos de escolarização nas classes comuns do ensino
regular e do atendimento às necessidades específicas dos seus alunos. Os alunos
público alvo do AEE, no manual, são definidos da seguinte forma:


Alunos com deficiência – aqueles que têm impedimento de
longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial,
os quais, em interação com diversas barreiras, podem ter
obstruído sua participação plena e efetiva na escola e na
sociedade;



Alunos com transtornos globais do desenvolvimento – aqueles
que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento
neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na
comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se nessa
definição alunos com autismo, síndromes do espectro do
autismo, psicose infantil;



Alunos com altas habilidades ou superdotação – aqueles que
apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com
as áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas:
intelectual,

acadêmica,

liderança,

psicomotora,

artes

e

criatividade.

A institucionalização do AEE no PPP da escola é outro aspecto importante
abordado na publicação que recorre à Resolução CNE/CEB nº 4/2009, Art. 10,
delegando à escola de ensino regular o dever de institucionalizar a oferta desse
atendimento, conforme descrito a seguir:

O projeto pedagógico da escola de ensino regular deve
institucionalizar a oferta do AEE prevendo na sua organização:
I – sala de recursos multifuncionais: espaço físico, mobiliário,
materiais didáticos, recursos pedagógicos e de acessibilidade e
equipamentos específicos;
II – matrícula no AEE de alunos matriculados no ensino regular da
própria escola ou de outra escola;
III – cronograma de atendimento aos alunos;
IV – plano do AEE: identificação das necessidades educacionais
específicas dos alunos, definição dos recursos necessários e das
atividades a serem desenvolvidas;
V – professores para o exercício da docência do AEE;
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VI – outros profissionais da educação: tradutor e intérprete de Língua
Brasileira de Sinais, guia-intérprete 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 que maximizem o AEE.

Os professores do AEE, de acordo com a Resolução CNE/CEB nº4/2009,
devem ter formação inicial que os habilite ao exercício da docência, além de
formação específica na educação especial. Algumas das suas atribuições
contemplam a elaboração, execução e avaliação do plano do AEE do aluno;
definição e cronograma de atendimento do aluno; organizar estratégias pedagógicas
e produzir recursos acessíveis; e ensinar as atividades próprias do AEE. Dentre
estes, estão o ensino de Libras, Braille, orientação e mobilidade; Língua Portuguesa
para alunos surdos; informática acessível; estabelecimento de comunicação
aumentativa e alternativa; atividade de desenvolvimento das habilidades mentais
superiores e atividades de enriquecimento curricular; articulação com os professores
das classes comuns, nas diferentes etapas e modalidades de ensino; orientação aos
professores do ensino regular e às famílias sobre os recursos utilizados pelo aluno;
e a interface com os profissionais das áreas da saúde, assistência, trabalho e outras.
O Manual de Orientação define as condições gerais da implantação das SRM.
Por este documento, a entrega dos itens que a compõem deve ser feita diretamente
na escola, no endereço registrado no Censo Escolar, por empresas diferentes, em
prazo contado a partir da emissão da Autorização de Envio - AE.Todavia, observase que, em muitas escolas, a chegada destes materiais vem ocorrendo de forma
gradativa e demorada. Compete ao MEC/SEESP acompanhar e fiscalizar essa
execução nas diferentes regiões do país, mantendo sistema informatizado de
monitoramento para atestar sua conformidade.
Da entrega, instalação e garantia dos recursos, o mobiliário tem um prazo de
até 180 dias a partir da data da sua AE para chegar ao destino e 12 meses de
garantia a partir do Termo de Recebimento - TR. Os materiais didático/pedagógicos
têm prazo de 120 dias para a entrega e, igualmente, 12 meses de garantia. Software
de Comunicação alternativa tem prazo de 120 dias a contar da sua AE e 12 meses
de garantia a partir do TR. Os equipamentos de informática têm prazo de entrega
estipulado em até 180 dias consecutivos, a partir da AE, instalação em até 40 dias
da data do TR, garantia de 36 meses a partir da data do Termo de Aceitação e
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Atendimento Técnico da empresa durante o período de garantia. O atendimento
técnico dos equipamentos de informática e impressora Braille prevê, dentre outras
coisas, manutenção do equipamento no local da instalação; chamado técnico para
impressora Braille por telefone; e realização de reparo em até dez dias úteis da data
do chamado técnico.
A identificação dos recursos é percebida pela gravação, na parte frontal dos
equipamentos, das siglas MEC/SEESP/FNDE em vídeos, microcomputadores,
estabilizadores, teclados e impressoras. Essa marcação facilita o monitoramento do
patrimônio. O Manual estabelece ser de competência da escola a segurança dos
recursos.
A atividade das SRM precisa ser estabelecida como a oferta do AEE aos
estudantes com deficiência matriculados na rede pública de ensino e informações
sobre o seu funcionamento devem ser enviadas ao MEC/SEESP, por meio de ofício
do Secretário de Educação, comunicando, por exemplo, mudança de endereço ou
denominação da escola, com dados novos; troca de sala para outra escola da rede
de ensino, justificada, com aceite das duas escolas e de acordo com os critérios do
Programa; destruição dos recursos por calamidade pública; e, no caso de furto de
algum dos itens, com Boletim de Ocorrência - BO anexo.
Todas as SRM devem manter atualizado o registro de funcionamento no
Censo Escolar e preencher formulários enviados pelo MEC/SEESP para atualização
de cadastro, necessários para:


Envio de notas técnicas e demais correspondências do

Programa;


Informações relativas à realização de cursos de formação

docente;


Estabelecimento de redes de colaboração ente professores e

escolas com salas de recursos multifuncionais;


Acompanhamento de itens relativos à atualização ou conversão

das salas;


Participação em programas e ações de apoio complementar.
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A área da Educação Especial tem chamado a atenção de muitos
pesquisadores nacionais, fato constatado nos fóruns de discussão, seminários e
eventos científicos pelo país. Problemas políticos como a viabilização de produção
do conhecimento com vista ao avanço nas políticas e práticas de inclusão escolar no
Brasil, assim como perspectivas de melhorias na articulação entre o conhecimento
produzido na respectiva área e as decisões políticas educacionais relacionadas à
inclusão escolar, fizeram surgir uma rede nacional de pesquisadores chamada de
Observatório Nacional da Educação Especial - ONEESP10 visando realizar estudos
integrados sobre políticas e práticas voltadas para a questão da inclusão escolar.
Dentre os objetivos do ONEESP estão o fortalecimento do diálogo entre a
comunidade acadêmica, os gestores das políticas nacionais de Educação Especial e
os diversos atores envolvidos no processo educacional, bem como divulgar a
produção e os resultados encontrados, compartilhando conhecimento e boas
práticas e integrando a pesquisa à dinâmica da Universidade e dos sistemas
públicos de educação básica. As SRM são tema de estudos onde se investiga a
formação de professores da respectiva sala, a avaliação do estudante encaminhado
ao AEE e o seu funcionamento.
Em 2012, o MEC divulgou o Documento Orientador do Programa Implantação
de Salas de Recursos Multifuncionais cujo objetivo é o de informar os sistemas de
ensino sobre as ações do Programa, instituído por este mesmo ministério por meio
da SECADI.
O documento apresenta a composição das Salas de Recursos Multifuncionais
de 2005 até 201211 conforme demonstrado nos quadros que se seguem.

10

A criação do ONEESP começou a se tornar realidade a partir da aprovação do projeto Fomento às
ações do PPGEES da UFSCar em redes de cooperação científica sobre educação inclusiva, do
Programa de Pós-Graduação em Educação Especial da UFSCar, ao Edital PROESP/2009 Nº
01/2009 (MENDES, 2012).
11

No período de 2005 a 2012, a composição das Salas de Recursos Multifuncionais foi alterada,
visando atender às demandas dos sistemas de ensino. Estas salas fazem parte do Programa
Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais, instituído pelo MEC/SECADI por meio da Portaria
Ministerial nº 13/2007, e integra o Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE e o Plano Nacional
dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Viver sem Limite. Antes de 2007 o espaço para o AEE era
conhecido como Sala de Apoio e se destinava ao atendimento de pessoas com surdez e deficiência
visual. Fonte: MEC.
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QUADRO 3 - Composição das Salas de Recursos Multifuncionais – 2005

FONTE: Documento Orientador do Programa Implantação de SRM (MEC, 2012)
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QUADRO 4 - Composição das Salas de Recursos Multifuncionais – 2006

FONTE: Documento Orientador do Programa Implantação de SRM (MEC, 2012)

QUADRO 5 - Composição das Salas de Recursos Multifuncionais – 2007

FONTE: Documento Orientador do Programa Implantação de SRM (MEC, 2012)
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QUADRO 6 - Composição das Salas de Recursos Multifuncionais – 2008

FONTE: Documento Orientador do Programa Implantação de SRM (MEC, 2012)

Observa-se alternância dos itens componentes das SRM entre um ano e
outro. Nos anos de 2006 e 2008 não estão contemplados os materiais e
equipamentos específicos para a deficiência visual. Algo não repetido nos anos
anteriores, quando as salas aparecem configuradas de forma quase completa.
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QUADRO 7- Composição das Salas de Recursos Multifuncionais – 2009/2010

FONTE: Documento Orientador do Programa Implantação de SRM (MEC, 2012)
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QUADRO 8 - Composição das Salas de Recursos Multifuncionais - 2011/2012

FONTE: Documento Orientador do Programa Implantação de SRM (MEC, 2012)
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Em 2011, os quites de Atualização foram compostos por recursos de
tecnologia assistiva, destinados ao AEE de estudantes com deficiência visual,
conforme abaixo apresentados:
QUADRO 9 - Composição dos quites de Atualização – 2011

FONTE: Documento Orientador do Programa Implantação de SRM (MEC, 2012)

QUADRO 10 - Composição dos quites de Atualização – 2012/2013

FONTE: Documento Orientador do Programa Implantação de SRM (MEC, 2012)
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Nota-se que, como parte das políticas educacionais de educação inclusiva, as
SRM vêm sendo modificadas de acordo com a demanda do atendimento e, por
conseguinte, de mudanças no cenário educacional brasileiro. Porém, se faz
necessário debruçar um olhar crítico sobre o funcionamento destas salas para,
assim, verificar potencialidades e possíveis limitações. Manzini (2011) desenvolveu
estudo no sentido de estabelecer possíveis variáveis para se estudar as SRM a
partir de um levantamento minucioso e análise de manuscritos de trabalhos
publicados em eventos no campo da Educação Especial, nos anos de 2009 e 2010.
A partir daí originou-se um conjunto de questões para serem observadas e
ponderadas diante da implantação e do funcionamento das salas de recursos, tais
como: as razões para a implantação destas salas; o entorno e o ambiente físico
escolar; a motivação para o encaminhamento de alunos para o AEE; a existência de
uma equipe de trabalho para a atuação no AEE em sala de recursos; quais alunos
frequentam as SRM; a organização do trabalho dentro da sala e da escola; como se
estabelece o contato entre o professor da sala comum e o da sala de recursos; qual
o envolvimento com a família; se existe ou não referencial teórico para o
atendimento especializado e para estratégia de ensino; quais os critérios utilizados
para a adaptação de recursos nas salas multifuncionais; como ocorre a apropriação
das Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC; e, finalmente, se há falta de
material pedagógico ou de recursos de tecnologia assistiva nas salas e qual deve
ser a formação para atuar nas salas de recursos multifuncionais. Essas variáveis são
postas de forma a se pensar a educação inclusiva numa perspectiva crítica,
observando em que medida se desenvolve o AEE nas unidades de ensino, bem
como sua articulação com os demais segmentos da escola. E, além disso, a
observação de tais questões estabelece o espaço escolar como campo de pesquisa.
O que se pode atinar ao longo das considerações aqui feitas sobre o caminho
percorrido, numa perspectiva legal e também histórica da educação de pessoas com
deficiência, é que os desafios, no sentido de combater o preconceito e a segregação
e também de aperfeiçoar o sistema de ensino para melhor oferecer educação e
garantir direitos pertinentes a todos os cidadãos, permanecem à medida que não se
pôde observar a garantia plena do preconizado na legislação educacional, por parte
do poder público. Entretanto, é possível considerar também que há sensíveis
mudanças e tentativas acenando para um distanciamento da segregação,
desrespeito e violação dos direitos humanos, numa perspectiva educacional. Um
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sinal favorável disto é a presença de pessoas com deficiência, TGD e altas
habilidades/superdotação em classe regular de ensino, usufruindo dos mesmos
espaços, experiências comuns possibilitadas pela escola, em conjunto com os
estudantes ditos ‘normais’. Não significa proferir, no entanto, que estes grupos de
estudantes estejam incluídos, mas requer da sociedade reflexões e ações capazes
de lhes garantir a devida inclusão.
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CAPÍTULO 2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA E A FORMAÇÃO DO PROFESSOR: UMA
NECESSIDADE DE APROPRIAÇÃO DA QUESTÃO DA DEFICIÊNCIA

Neste capítulo será discutida a formação do professor frente aos desafios
postos pela inclusão de pessoas com deficiência em classe regular, considerando
aspectos relacionados ao preconceito enfrentado por este público, demandas
apresentadas pelos professores sobre a falta de qualificação necessária em
educação especial e políticas de formação. Estes são pontos muito importantes para
o debate em questão.
De forma gradativa e crescente, crianças e jovens com algum tipo de
deficiência chegam às salas de aula deparando-se, muitas vezes, com escolas
despreparadas, desde os aspectos físico-estruturais, até a formação dos
professores e acompanhamento por parte de gestores. Logo, não basta uma visão
otimista acerca da inclusão, sem considerar criticamente suas demandas e
implicações no contexto social. Nesta perspectiva é possível pontuar, a despeito das
intencionalidades positivas no sentido de viabilizar o acompanhamento de pessoas
com deficiência na escola, a existência de situações concretas (diversidade cultural,
diferenças socioeconômicas, infraestrutura escolar, questões familiares etc.)
merecedoras de acompanhamento, devido e efetivo, por parte do poder público. Tal
constatação diz respeito, diretamente, à efetivação das diretrizes do MEC voltadas à
implantação

e

manutenção

da

estrutura

pedagógica

da

escola

e,

mais

especificamente, para o AEE. Isto requer a viabilização de um contexto possível no
qual os professores possam investir realmente na formação profissional. Impõe-se,
portanto, a necessidade de pensar a educação numa perspectiva criteriosa,
considerando o intramuros escolar como espaço onde cada educador possa refletir
criticamente sobre os processos ali existentes, sendo então capaz de perceber as
demandas, avanços, discutir estas questões entre si e a comunidade para, assim,
num processo conjunto, criar possibilidades de intervenção e aprimoramento. Esta
consciência tem relação com os caminhos a serem trilhados pela educação, vista
não apenas como transmissora de conhecimentos, mas, no entender de Adorno
(1995, p. 121) como “educação dirigida a uma auto-reflexão crítica”. Dito isso,
pensar corresponde a fazer experiências intelectuais. Algo para além do conceito de
consciência ou mera capacidade formal de raciocinar. Ou seja, na perspectiva do
ensino e da formação, considerar uma educação voltada para a emancipação é o
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mesmo que vislumbrar uma educação capaz de possibilitar pessoas à experiência
de pensar.

2.1 Formação do professor voltado para a diversidade
O estranhamento causado pela presença de uma pessoa com deficiência na
escola já está explicito e enraizado, pois neste espaço se tem uma barreira a ser
ultrapassada, referente ao preconceito. Para muitos indivíduos, tidos como
saudáveis, sobretudo fisicamente, se deparar com um corpo limitado em
movimentos, com deformações, ausência de partes ou um comportamento fora dos
padrões de normalidade vigentes na sociedade, os colocam numa posição de
confronto ao ver no outro suas próprias fragilidades. Neste sentido corrobora Silva
(2009, p.68) ao afirmar:

O corpo marcado pela deficiência, por ser disforme ou fora dos
padrões, lembra a imperfeição humana. Como nossa sociedade
cultua o corpo útil e aparentemente saudável, aqueles que portam
uma deficiência lembra a fragilidade que se quer negar. Não os
aceitamos porque não queremos que eles sejam como nós, pois
assim nos igualaríamos. É como se eles no remetessem a uma
situação de inferioridade.

Esta posição assumida a partir da negação do diferente transforma-se em
obstáculo a ser superado pelos partícipes da escola. Um exercício constante para o
processo de desconstrução de preconceitos indispensável ao se pensar a escola
inclusiva. E, também, uma demanda difícil de ser superada pelo fato de revelar a
fragilidade humana e fazer lembrar, conforme Silva (2009), da possibilidade de ser
como eles. Por outro lado, a convivência com pessoas com deficiência pode levar a
uma situação de identificação com o mais frágil e promover o enriquecimento da
experiência, bem como o desenvolvimento da inteligência calcada na sensibilidade
para com as diferenças (CROCHÍK, 2008). Esta postura, doravante, chama a
atenção para se pensar a escola com suas necessidades sociais e a educação
inclusiva em suas demandas. Ou seja, questões tais como acessibilidade e
permanência,

apoio

pedagógico

adequado,

formação

de

professor

e

acompanhamento familiar, numa perspectiva articulada com a sociedade.
Por ocasião da chegada de um estudante com deficiência na escola, é
comum certa inquietação, principalmente por parte dos professores. Os discursos
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podem variar desde uma aparente aceitação da diferença até a recusa em se
apropriar da situação das demandas relacionadas ao repensar das práticas
pedagógicas por meio de estudos acerca da deficiência e maior articulação com os
profissionais das SRM. É possível ocorrer também, a depender da deficiência do
estudante, posicionamentos variados acerca da inclusão. Quando se trata de um
aluno surdo, para alguns educadores, basta ter intérprete em sala para favorecer o
acesso aos conteúdos trabalhados. Todavia, isso tem se demonstrado insuficiente,
pois outros encaminhamentos pedagógicos são necessários, como o uso de
imagens nas aulas e o acompanhamento deste estudante nas SRM. No entanto,
quando o aluno apresenta deficiência psicossocial12, a resistência tende a ser maior.
Este cenário aqui desenhado, talvez seja o de muitas escolas. O medo do
desconhecido logo se torna claro, o que de certa forma não se traduz em um
problema e sim em algo necessário, a priori. Segundo Adorno (1995, p. 129):
[...] quando o medo não é reprimido, quando nos permitimos ter
realmente tanto medo quanto esta realidade exige, então justamente
por essa via desaparecerá provavelmente grande parte dos efeitos
deletérios do medo inconsciente e reprimido.

A estranheza de muitos ao se deparar com uma pessoa com deficiência, de
certa forma, é esperada. O resultante, por conseguinte a este encontro, se mostra
como balizador numa iminente relação e seu desdobramento durante o percurso a
ser trilhado pelos indivíduos. Silva (2006, p.426) pondera: “As pessoas com
deficiência causam estranheza num primeiro contato, podendo tal sensação manterse ao longo do tempo a depender do tipo de interação e dos componentes dessa”.
Há também uma crença segundo a qual a deficiência imputa ao indivíduo um
lugar de subalternidade e de total incapacidade e dependência. Algo manifestado
tanto nas ações mais agressivas e diretas (xingamentos, palavras depreciativas);
nas indiretas (gestos corporais, olhares, superproteção), quanto nas atitudes
minimizadoras e benevolentes reveladas num olhar “piedoso” para com tais sujeitos.

12

A deficiência psicossocial – também chamada “deficiência psiquiátrica” ou “deficiência por saúde
mental” – foi incluída no rol de deficiências pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência- CDPD, adotada na Assembleia Geral da ONU em 13/12/2006. Convém salientar que o
termo “pessoa com deficiência psicossocial” não é o mesmo que “pessoa com transtorno mental”.
Trata-se, isto sim, de “pessoa com sequela de transtorno mental”, uma pessoa cujo transtorno
psiquiátrico já estabilizou e não mais oferece perigo para ela ou para outras pessoas (SASSAKI,
2010).
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As atitudes que nós, normais, temos com uma pessoa com estigma,
e os atos que empreendemos em relação a ela são bem conhecidos
na medida em que são as respostas que a ação social benevolente
tenta suavizar e melhorar. Por definição, é claro, acreditamos que
alguém com um estigma não seja completamente humano.
(GOFFMAN, 2004, p. 14).

Outra crença ligada ao trabalho pedagógico, relacionada às pessoas com
deficiência e motivo de grande preocupação de muito professores é a de pensar
que, conforme Silva (2007, p.141) esses alunos demandam uma série de técnicas e
métodos para aprender, devendo haver um currículo especial ou artefato técnico
específico sugerindo todo tipo de adaptações. Considerações estas importantes,
mas não delimitantes para o professor na realização do trabalho com esses
indivíduos e que não servem de justificativa para a não apropriação do tema. Tais
questões podem ser dirimidas se, para estes professores, forem criadas condições
de pensar o espaço escolar numa perspectiva empírica das próprias práticas.
É comum ouvir de muitos educadores, ao receber um aluno com deficiência
em classe, algo acerca do despreparo. Os professores que tiveram na graduação
alguma

disciplina

de

educação

inclusiva

consideram,

quase

sempre,

os

conhecimentos adquiridos insuficientes, sugerindo a necessidade de maior
aprofundamento na área. O mesmo se ouve daqueles que fizeram cursos de curta
duração de Libras sob a alegação, procedente, diga-se,de não ser possível aprender
uma língua em duas semanas de aula. Há também o interesse manifestado por
outros educadores pelos cursos de especialização em educação especial, mesmo
quando não atuam em Salas de Recursos Multifuncionais.
Outra situação igualmente observada fica a cargo dos inúmeros professores
trabalhando em Salas de Recursos, com título de especialista e outros na área,
queixando-se por não conseguir realizar o trabalho pedagógico e assegurar o
cumprimento das normatizações e orientações do MEC concernentes ao AEE13.
As dificuldades apresentadas, neste caso, se distanciam um pouco da
formação específica, pois são ampliadas para as relações sociais dentro da escola
visando provocar a comunidade escolar para o envolvimento com a educação
inclusiva e a convivência com pessoas com deficiência, reconhecendo direitos e
13

Observaram-se estas questões a partir da experiência profissional do pesquisador na educação
básica, em escola pública estadual, na classe regular e também em Salas de Recursos
Multifuncionais, exercida durante aproximadamente dez anos de magistério, tendo como referências
as falas e “reverberações”, por parte de outros educadores, nos espaços educacionais e formativos,
sobre aspectos da sua formação, educação e visões de mundo.
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potencialidades. Neste cenário emergem as manifestações de preconceito e forte
resistência às pessoas com deficiência.
O preconceito manifesto mostra o quanto pode ser problemática a inclusão
escolar de alunos com deficiência e, da mesma forma, determina a presença destes,
dentro da escola, como fundamental para o enfrentamento e o fortalecimento da
inclusão, garantindo a efetivação dos Direitos Humanos. Como afirma Silva (2006,
p.33):

O preconceito às pessoas com deficiência configura-se como um
mecanismo de negação social, uma vez que suas diferenças são
ressaltadas como uma falta, carência ou impossibilidade. A
deficiência inscreve no próprio corpo do indivíduo seu caráter
particular.

Conflitos de ordem profissional, ética, conceitual, alusivos à inclusão de
pessoas com deficiência no ensino regular certamente se repetem em muitas
escolas, em função do despreparo de professores sobre questões relacionadas à
deficiência e educação inclusiva e também sobre um déficit na formação acadêmica.
Isso porque aspectos referentes à avaliação do processo de aprendizagem dos
estudantes, com ou sem deficiência, não levam em consideração características do
processo escolar do estudante, tais como as relações com o meio, trajetórias de
vida, contexto sócio-econômico-cultural e necessidades educacionais especiais dele
oriundas. Há ainda a dificuldade em realizar uma autoavaliação da prática docente,
como se já estivessem prontos e todos os saberes necessários à práxis pedagógica
já houvessem sido adquiridos, dominados e prontos, agindo pretensiosamente como
donos do saber. O discurso presente na fala benevolente de alguns professores
diante do aluno com deficiência é a de que o as escolas especiais seriam mais
adequadas. Muitas vezes o autor do discurso desconhece a trajetória da educação
especial e os desdobramentos da Educação propriamente dita de maneira mais
ampla à inclusão nesta ambiência, tendo, não raro, uma visão superficial da
temática. Talvez, esteja por traz desta intencionalidade a uma vontade de se “livrar”
do incômodo de lidar com a estranheza despertada pela deficiência. Isto requer
certo esforço. Certa frieza. Crochík (2011, p.37) esclarece:
A exclusão do outro em nossa psique só pode ocorrer por que antes
teve presença: o esquecido para ser mantido fora da consciência
precisa de força suplementar para não ser lembrado; ser frio, no
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entanto, é esquecer, a frieza necessita de esforço, não é
simplesmente a ausência da experiência, mas sua negação: algo que
o outro evoca e que não deve ser lembrado. Para alguns, não basta
ter identificações negadas – odiar ou aceitar exageradamente quem
apresenta algo que desejam ou temem – é necessário negar a
existência de qualquer sentimento em relação àqueles com os quais
a identificação traria sofrimento.

2.2 Demandas do professor quanto à formação em Educação Especial

Questões como falta de formação acadêmica específica, tempo necessário
para investimento em qualificação profissional, indisponibilidade, dentre outras, logo
emergem estabelecendo-se como barreiras iniciais para a educação inclusiva e as
pessoas com deficiência. A questão da falta de formação acadêmica específica
voltada ao atendimento educacional especializado é um aspecto comum à fala de
muitos professores que afirmam, em sua trajetória acadêmica, nunca ter estudado a
temática ou tido experiência de práticas pedagógicas e orientações sobre como
trabalhar com pessoas com deficiência, sobretudo os professores com formação
anterior a década de 90. Sobre estes aspectos, se faz importante questionar sobre
esta formação acadêmica adequada: Seria a criação de um curso de graduação
específico em educação especial ou o emprego de disciplinas específicas com
conteúdos da área em questão? Em ambas as possibilidades, seria o suficiente para
dar conta da educação especial e inclusiva nas escolas regulares?
O PNE/1, referente à formação dos profissionais de Magistério, registra no
item 8.1 Diagnóstico:

Em relação à qualificação dos profissionais de magistério, a situação
é bastante boa: apenas 3,2% dos professores (melhor dito, das
funções docentes), em 1998, possuíam o ensino fundamental,
completo ou incompleto, como formação máxima. Eram formados em
nível médio 51% e, em nível superior, 45,7%. Os sistemas de ensino
costumam oferecer cursos de preparação para os professores que
atuam em escolas especiais, por isso 73% deles fizeram curso
específico. Mas, considerando a diretriz da integração, ou seja, de
que, sempre que possível, as crianças, jovens e adultos especiais
sejam atendidos em escolas regulares, a necessidade de preparação
do corpo docente, e do corpo técnico e administrativo das escolas
aumenta enormemente. Em princípio, todos os professores deveriam
ter conhecimento da educação de alunos especiais(BRASIL, 2001,
p.123).
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Observa-se que, a despeito da consideração otimista supracitada do PNE, os
professores com formação superior correspondem a 45,7%. Logo se trata de um
quadro preocupante, pois a maioria dos docentes não teve acesso a uma formação
acadêmica no campo da educação possibilitando-lhes um trabalho mais qualificado
nas questões da educação. Relativo à formação em educação especial, embora o
documento explicite a importância de todo professores ter conhecimentos na área da
educação especial, apenas 73% fizeram cursos específicos, o que permite
compreender a fala de muitos docentes sobre o desconhecimento da educação
especial e inclusiva.
Recentemente, o projeto de lei que cria o PNE para vigorar de 2011 a 2020 foi
enviado pelo governo ao Congresso em 15 de dezembro de 2010, com 10 diretrizes
objetivas e 20 metas, seguidas de estratégias específicas de concretização
(MEC,2012). A Meta número 4 pretende universalizar, para a população de 4 a 17
anos, o atendimento escolar aos estudantes com deficiência, TGD e altas
habilidades ou superdotação na rede regular de ensino (PNE - 2011/2020). Como
estratégia para alcançar a meta em questão tem-se:

4.2)Implantar salas de recursos multifuncionais e fomentar a
formação continuada de professores para o atendimento educacional
especializado complementar, nas escolas urbanas e rurais.
4.3)Ampliar a oferta do atendimento educacional especializado
complementar aos estudantes matriculados na rede pública de
ensino regular.
4.4)Manter e aprofundar programa nacional de acessibilidade nas
escolas públicas para adequação arquitetônica, oferta de transporte
acessível, disponibilização de material didático acessível e recursos
de tecnologia assistiva, e oferta da educação bilíngue em língua
portuguesa e Língua Brasileira de Sinais - Libras.
4.5)Fomentar a educação inclusiva, promovendo a articulação entre
o ensino regular e o atendimento educacional especializado
complementar ofertado em salas de recursos multifuncionais da
própria escola ou em instituições especializadas.
4.6)Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à
escola por parte dos beneficiários do benefício de prestação
continuada, de maneira a garantir a ampliação do atendimento aos
estudantes com deficiência na rede pública regular de ensino.

Observa-se, analisando tais metas, a intenção do Poder Público no sentido de
aprimorar a formação do professor, sobretudo no item 4.2, por intermédio da

71

formação continuada voltada para os professores das SRM. O item 4.5, importante
ser destacado, dá a entender que a formação dos demais professores da escola
regular perpassará pelos professores da Sala de Recursos. Ou seja, o acesso às
questões imbricadas à deficiência e inclusão pode ser discutido entre os
profissionais da escola e os especialistas das Salas de Recursos, contando com o
suporte dos CAEE. Essas formulações servem de base para a análise dos discursos
sobre a falta de formação específica voltada as questões da deficiência e inclusão,
porquanto se conta nas escolas regulares, a princípio, com profissionais que,
teoricamente, obtiveram formação específica em educação especial e estão aptos a
desenvolver o trabalho nas escolas para o acompanhamento dos estudantes com
deficiências, professores das classes regulares, famílias e comunidade. Mas será
isso mesmo? As escolas possuem profissionais realmente capacitados para
acompanhar todos os estudantes com alguma deficiência ou alta habilidade e alunos
da classe regular? Como lidar com a resistência de muitos à inclusão ou a
configuração atual da escola? Estes são alguns questionamentos a ser ponderados.
O aspecto “falta de tempo”, observado na fala de alguns professores, se refere à
carga horária de trabalho, sem espaço significativo para dedicação a estudos
específicos, aqui em foco a educação inclusiva, nem mesmo nas SRM,
considerando-se o horário destinado a Atividade Complementar14.
O fator “disponibilidade”, diz respeito ao interesse e necessidades do
professor para dedicar-se aos estudos e questões referentes à deficiência, bem
como à educação inclusiva, mas também do Estado pelo fato de não disponibilizar o
afastamento temporário das funções docentes de um grande número de
professores, para participar de cursos de maior duração, com 80 ou 120 horas.
Mesmo em locais onde há centros de formação continuada, a exemplo do IAT, numa
perspectiva mais ampla da educação e no campo da educação inclusiva e, no caso
do estado baiano, o CEEBA voltado para a Deficiência Mental/Intelectual dentre
outros.
Portanto, as questões aqui expostas, a exemplo da falta de formação
acadêmica específica; tempo necessário para investimento em qualificação
14

Considera-se, pelo Art.56 da lei, Atividade Complementar, como a carga horária destinada, pelos
professores em efetiva regência de classe, com a participação coletiva dos docentes, por área de
conhecimento, à preparação e avaliação do trabalho didático, às reuniões pedagógicas e ao
aperfeiçoamento profissional, de acordo com a proposta pedagógica de cada Unidade Escolar
(BRASIL, 2002).
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profissional; e indisponibilidade para os estudos, são dificuldades preponderantes
para os professores, mas não suficientes para colocar em estado de imobilidade e
confusão a comunidade escolar no sentido de perceber e compreender que a
presença das pessoas com deficiência na escola se refere a direitos comuns a todos
os cidadãos. Assim sendo, estas pessoas não podem ser deixadas à margem da
sociedade, sem acesso à educação, conforme asseguram inúmeros documentos,
tratados e Leis acerca dos Direitos Humanos e do acesso e permanência nas redes
de ensino. Todavia, as dificuldades supracitadas, caminharão, supostamente, para
melhor solução quando, de fato, houver direcionamento do Poder Público, no
sentido de articular discursos políticos à prática, colocando a Educação como
prioridade na condução das demandas sociais do país, conforme Saviani (2009,
p.153) aponta:
Ora, tanto para se garantir uma formação consistente como para se
assegurar condições adequadas de trabalho faz-se necessário
prover os recursos financeiros correspondentes. Aí está, portanto, o
grande desafio a ser enfrentado. É preciso acabar com a duplicidade
pela qual, ao mesmo tempo em que se proclamam aos quatro ventos
as virtudes da educação, exaltando sua importância decisiva num
tipo de sociedade como esta em que vivemos, classificada como
“sociedade do conhecimento”, as políticas predominantes se pautam
sempre pela busca da redução de custos, cortando investimentos.
Faz-se necessário ajustar as decisões políticas ao discurso
imperante.

Por assim dizer, um maior direcionamento de recursos públicos para a
educação, dentro das possibilidades reais, poderia teoricamente possibilitar um
sistema de ensino mais eficiente, com professores mais dedicados ao trabalho.
Neste sentido, o fator salário é importante, até para fazer estes profissionais sentirse impelidos a investir na formação continuada e na ampliação dos seus referenciais
estéticos, como complemento e combustível para os saberes adquiridos na
graduação e, neste contexto de discussão, direcionar a formação continuada para
questões da educação inclusiva. Poderiam também possibilitar aos educadores
melhor distribuição da carga horária de trabalho, onde o fator “tempo”, pudesse ser
mais bem conduzido para o labor docente, estudos e pesquisa. Ou, ainda,
favorecesse a estes acessar, com mais frequência, os cursos de aperfeiçoamento já
oferecidos pelas secretarias de educação dos estados e centros de formação.
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“Trata-se, pois, de eleger a educação como máxima prioridade, definindo-a como o
eixo de um projeto de desenvolvimento nacional” (Saviani, 2009, p.153).
O sucesso da educação inclusiva demanda comprometimento de toda a
sociedade. Portanto, implica numa real apropriação do tema, sobretudo pelos
membros da escola, pois é este o espaço de fato oportuno para efetivar e ver
resultados de políticas públicas, teorias e intencionalidades. Entretanto, conforme
aponta Stainback (1999, p. 434):
[...] será difícil obter sucesso em um sentido amplo se, como uma
sociedade, não estivermos dispostos a 1) proporcionar a cada aluno
o apoio necessário para que ele seja educado na rede educacional
regular; e 2) adaptar e ajustar, quando necessário, a rede regular
para acolher todos os alunos. A chave para a inclusão bem-sucedida
é nossa disposição para visualizar, trabalhar e conseguir uma rede
regular que se adapte e dê apoio a todos. Todos os alunos, incluídos
os rotulados como alunos com deficiência, querem estar em uma
rede regular que satisfaça às suas necessidades e na qual se sintam
bem-vindos e seguros.

Para o autor é importante pensar como se configura a educação na
contemporaneidade. Isto passa a ser um diferencial, uma necessidade para a
formação do professor porque irá refletir na sua prática docente e, sobretudo, nas
perspectivas de interpretar o mundo e os seus acontecimentos, afastando uma
possível alienação enquanto incapacidade de pensar e agir por si próprio.
Por tal aspecto, é necessário considerar um repensar de práticas
pedagógicas diante das incertezas e dos desafios do mundo contemporâneo,
embora a escola continue sendo um espaço privilegiado para a formação e
desenvolvimento intelectual de indivíduos e para o enfrentamento das questões do
mundo circundante. A educação apresenta-se como uma possibilidade de os
indivíduos identificarem a origem de erros, ilusões e equívocos; estimular a mente
ao uso da inteligência geral de forma a perceber problemas essenciais (disjunção e
especialização fechada, inteligência compartimentada e a falsa racionalidade) para a
existência humana. Neste sentido Por conta disso, se faz necessário perceber que o
ser humano é, em um só tempo, físico, biológico, psíquico, histórico, cultural e social,
convergindo para uma unidade complexa.
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2.3 Políticas de formação

Segundo Gatti (2010) a formação dos professores brasileiros remonta ao
início do século 19, com a criação das Escolas Normais e o ensino das “primeiras
letras”, o equivalente às escolas secundárias. Até então o ensino era efetivado por
profissionais liberais ou autodidatas. No final dos anos 30 não havia muitas
universidades no Brasil e nestas, onde se formavam bacharéis, passou-se a
acrescentar mais um ano de estudos, com disciplinas em educação, a fim de obterse a licenciatura, habilitando o docente para o ensino secundário. Este mesmo
modelo foi aplicado também, em 1939, para a formação de pedagogos bacharéis,
especialistas em educação e, mais tarde, tornando-os habilitados para lecionar em
Escolas Normais em nível médio, podendo ensinar também algumas disciplinas do
Ensino Médio. Em 1986 o curso de Pedagogia passa por uma reformulação e o
Conselho Federal de Educação - CFE aprova o Parecer nº161permitindo a esses
cursos oferecer também formação para a docência de 1ª a 4ª séries do Ensino
Fundamental, algo que já vinha sendo feito, experimentalmente, por algumas
escolas. Contudo, foram as instituições privadas que se adaptaram e ofereceram
este tipo de formação no final dos anos de 1980. Já as instituições públicas
dedicadas ao ensino de Pedagogia, se mantiveram nos moldes originais do curso,
voltados à formação de bacharéis.
A Lei nº 9.394/96, no Artigo 62, ao tratar da formação do professor, determina
que a formação de docentes para atuar na educação básica se dará em nível
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e
institutos superiores de educação. Admite, por sua vez, o exercício do Magistério na
Educação Infantil e nas quatro primeiras séries do Ensino Fundamental pode ser
permitido a partir de uma formação mínima, oferecida em Ensino Médio, na
modalidade Normal. No inciso 1, da mesma Lei, está considerado que a União, os
Estados e os Municípios, em regime de colaboração, devem promover a formação
inicial, a continuada e a capacitação dos professores de Magistério. O inciso 2 se
refere ainda à possibilidade do uso do ensino a distância. O Artigo 63, da mesma
Lei, pontua que os institutos superiores de educação deverão manter:

I - cursos formadores de profissionais para a educação básica,
inclusive o curso normal superior, destinado à formação de docentes
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para a educação infantil e para as primeiras séries do ensino
fundamental;
II - programas de formação pedagógica para portadores de diplomas
de educação superior que queiram se dedicar à educação básica;
III - programas de educação continuada para os profissionais de
educação dos diversos níveis;

Sobre o ensino superior, o Artigo 66 estabelece que o exercício do
Magistério superior requeira formação de pós-graduação, prioritariamente em
programas de Mestrado e Doutorado. É interessante notar ainda o que diz o Artigo
67 sobre a valorização dos profissionais da educação:

I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;
II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com
licenciamento periódico remunerado para esse fim;
III - piso salarial profissional;
IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na
avaliação do desempenho;
V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído
na carga de trabalho;
VI - condições adequadas de trabalho;

Logo, o mencionado na Lei não tem sido efetivado pelo Poder Público em
tempos atuais. A depender da conjuntura política, numa iniciativa antagônica, os
estados permitem aos profissionais o ingresso no ensino por meio de concursos
temporários sem, sequer, fazer a exigência de graduação específica. O resultado
disso é o ingresso de profissionais e estudantes de áreas outras, estranhas às
licenciaturas, à educação, na atividade de ensino.
Acerca das responsabilidades do docente, mesmo considerando-se possíveis
adversidades no espaço físico da escola - problemas sociais e familiares dos
estudantes com reflexos na escola; necessidade de aprimoramento profissional; falta
de recursos materiais na unidade escolar, dentre outros -, é importante destacar o
Artigo 13, referente às incumbências dos docentes, aqui já se pensando, no olhar e
trabalho sobre as pessoas com deficiência. Diz:

Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de:
I - participar da elaboração da proposta pedagógica do
estabelecimento de ensino;
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta
pedagógica do estabelecimento de ensino;
III - zelar pela aprendizagem dos alunos;
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IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor
rendimento;
V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de
participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à
avaliação e ao desenvolvimento profissional;
VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as
famílias e a comunidade;

Todos os seis tópicos dizem respeito às questões fundamentais na relação
entre professor e escola, no sentido de apropriação de suas demandas. A
participação na proposta pedagógica da escola para atender as prerrogativas da lei,
imputa aos docentes pensar em estratégias de ensino capazes de atender às
diferenças. Portanto, no plano de trabalho é preciso considerar a diversidade de
abordagem e situações as quais, diariamente, estarão lidando tais como problemas
sociais vivenciados por alunos; diferenças culturais, religiosas; questões de gênero e
identidade; contextualização local. Ou seja, partir também do mundo dos alunos
para se trabalhar diferenças de personalidade, origens bem como a presença de
pessoas com deficiência e suas particularidades. O estabelecimento de estratégias
para a recuperação de alunos com rendimento inferior ao esperado, demanda ao
professor se desfazer de rótulos, formatos engessados de educação, ‘pré-conceitos’.
Requer estar pronto para perceber a necessidade de rever, em algum momento,
aquilo que lhe é tido ou particularmente construído, como verdade, como modelo
ideal, talvez deixando de lado o romantismo e notando as transformações como
dependentes de posicionamentos críticos e reflexivos. Solicita certo deslocar do
lugar seguro enveredando por caminhos não muito claros, com cautela e vontade de
fazer algo em prol da educação e do sucesso do outro, aqui em questão,
principalmente, do estudante. Faz-se necessário certo cuidado. O cuidado e a
interdependência são princípios que estruturam a vida social, pois, lembra Diniz
(2010, p.69), “[...] O objetivo final deve ser o de reconhecer as relações de
dependência e cuidado como questões de justiça social para deficientes e não
deficientes”.
O Decreto nº 3.276/99, dispondo sobre a formação em nível superior de
professores para atuar na educação básica estabelece que essa formação deva ser
voltada a atuação multidisciplinar, destinada ao magistério da Educação Infantil e
nos anos iniciais do Ensino Fundamental, dando-se, preferencialmente por meio de
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cursos normais superiores. A determinação corrobora, mais tarde, com o exposto no
Decreto nº 3.554/2000.
Retomem-se as Diretrizes Nacionais para a Formação do Professor da
Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena,
Resolução CNE/CP nº1, de 18 de fevereiro de 2002. É interessante notar, no Artigo
2, prerrogativas que alertam e tornam claros elementos da formação docente a
serem observados tanto pelas instituições de ensino, quanto pelos professores em
formação, acerca da diversidade que será encontrada dentro da escola e
permanecerá por todo o tempo em que se estiver no exercício das funções
profissionais.A saber:

Art. 2 - A organização curricular de cada instituição observará, além
do disposto nos artigos 12 e 13 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de
1996, outras formas de orientação inerentes à formação para a
atividade docente, entre as quais o preparo para:
I - o ensino visando à aprendizagem do aluno;
II - o acolhimento e o trato da diversidade;
III - o exercício de atividades de enriquecimento cultural;
IV - o aprimoramento em práticas investigativas;
V - a elaboração e a execução de projetos de desenvolvimento dos
conteúdos curriculares;
VI - o uso de tecnologias da informação e da comunicação e de
metodologias, estratégias e materiais de apoio inovadores;
VII - o desenvolvimento de hábitos de colaboração e de trabalho em
equipe;

Os sete tópicos supracitados abarcam responsabilidades das instituições
formativas de ensino superior, bem como dos docentes em formação. Competente
às instituições de ensino, essa formação deve ser feita de modo a garantir aos
futuros professores um ambiente de debate e reflexões teóricas sobre a
aprendizagem de alunos, possibilidades e estratégias pedagógicas eficazes a fim de
acolher a diversidade, contribuir para o enriquecimento cultural e, desta forma,
aplicar-se aos professores em formação e, futuramente, aos educandos da escola
regular comum.
Pensando-se nesta instrução acadêmica, a sua influência sobre a escola e a
formação dos estudantes, é importante para o professor ter o entendimento de como
se estrutura o processo de constituição dos indivíduos pelo seu curso escolar. Isto
ajuda a enfrentar as desigualdades existentes, assim como a compreender os
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processos seletivos e excludentes aos quais as pessoas de baixa renda são
submetidas e as diferenças de oportunidades existentes no percurso da formação
humana postas entre as diferentes categorias sociais. Neste sentido o capital
cultural se caracteriza em um determinante para o sucesso educacional de um
indivíduo que, por conseguinte, se articula com o capital econômico. Esta noção de
capital cultural surge como necessidade de se compreender as desigualdades do
desempenho escolar dos indivíduos oriundos de diversos grupos sociais.
A questão da formação cultural prévia, perpassada pela família se apresenta
como fator importante para se compreender e enfrentar as desigualdades dentro da
escola. O professor atua em duas perspectivas: uma, a partir da qual, pode entender
os processos excludentes vigentes no contexto escolar com criticidade; e outra que
o mobiliza ao enfrentamento. Uma das formas possíveis é partir para o processo de
ensino-aprendizagem do ponto de vista do estudante. Ouvindo-o, percebendo de
qual ambiente ele emerge. De qual realidade iniciar os conteúdos escolares, do
universo do estudante. Considerar o que cada jovem traz em si, de suas
experiências, visões de mundo e do seu capital cultural existente. A forma como
uma escola se estrutura e a articulação entre os segmentos que a compõem equipe gestora, pais, estudantes, funcionários, professores e membros da
comunidade-, irá definir o modelo educacional ali vigente.
As prerrogativas do Artigo 2 das Diretrizes Nacionais para a Formação do
Professor da Educação Básica apontam para o fato de, ao menos numa perspectiva
legal, questões referentes ao contexto escolar estejam bem postas e explicitadas
quanto à responsabilidade das instituições superiores de ensino no trabalho de
formação acadêmica de futuros professores, bem como sobre o esperado dos
referidos profissionais no momento da atuação nos espaços escolares. De certa
forma, os discursos negativistas sobre a formação docente e o despreparo não
podem ser justificados no desconhecimento do que a Lei estabelece, como já foi
dito. É preciso se adequar a ela. Buscar meios para se enfrentar as demandas
lembrando-se de que responsabilidades foram assumidas pelo Estado, pelas
instituições e por cada cidadão disponibilizado a trabalhar com educação. Neste
sentido, ao se deparar com pessoas deficientes, de qualquer natureza, na escola, é
necessário procurar por em prática elementos preconizados na legislação
profissional, em buscado acolhimento e trato da diversidade. São responsabilidades
das instituições formadoras e, consequentemente, dos professores se apropriar das
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demandas

educacionais

tais

como

novas

tecnologias

da

informação,

a

implementação da Educação Inclusiva, acompanhando as mudanças da sociedade.
Isso conforme se pode observar na orientação para a construção do projeto
pedagógico dos cursos de formação dos docentes, responsabilidades das
instituições de ensino superior, que no Artigo 6 das Diretrizes Nacionais para a
Formação do Professor da Educação Básica (2002) expressa a necessidade de se
considerar:

I - as competências referentes ao comprometimento com os valores
inspiradores da sociedade democrática;
II - as competências referentes à compreensão do papel social da
escola;
III - as competências referentes ao domínio dos conteúdos a serem
socializados, aos seus significados em diferentes contextos e sua
articulação interdisciplinar;
IV - as competências referentes ao domínio do conhecimento
pedagógico;
V - as competências referentes ao conhecimento de processos de
investigação que possibilitem o aperfeiçoamento da prática
pedagógica;
VI - as competências referentes ao gerenciamento do próprio
desenvolvimento profissional.

As competências15 supracitadas não esgotam, conforme presente no
documento, outras a serem desenvolvidas pela escola junto aos estudantes, com
base na legislação vigente e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Básica. Os seis itens deixam imbricados a relação ensino superior, professores da
educação básica, formação e responsabilidade social. Esclarece haver nesta relação
uma demanda referente à formação bem qualificada dos futuros professores lhes
favorecendo a apropriação, dentre outros aspectos, da questão da diversidade, da
deficiência e da educação inclusiva. É o que também está presente, mais adiante,
no inciso terceiro do referido artigo:

A definição dos conhecimentos exigidos para a constituição de
competências deverá, além da formação específica relacionada às
diferentes etapas da educação básica, propiciar a inserção no debate
15

Competência é aqui compreendida como o conjunto de conhecimentos (saberes), habilidades
(saber fazer) e atitudes (saber ser). O conceito de competência na educação passou a ser bastante
utilizado a partir da Lei de Diretrizes e Bases (LDB, 1996), que propõe um currículo escolar do ensino
médio que oriente para o desenvolvimento de competências fundamentais ao exercício da cidadania,
enfatizando a formação geral para que o aluno, ao terminar essa etapa, possa continuar estudando
ou entrar para o mercado de trabalho.
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contemporâneo mais amplo, envolvendo questões culturais, sociais,
econômicas e o conhecimento sobre o desenvolvimento humano e a
própria docência, contemplando:
I - cultura geral e profissional;
II - conhecimentos sobre crianças, adolescentes, jovens e adultos, aí
incluídas as especificidades dos alunos com necessidades
educacionais especiais e as das comunidades indígenas;
III - conhecimento sobre dimensão cultural, social, política e
econômica da educação;
IV - conteúdos das áreas de conhecimento que serão objeto de
ensino;
V - conhecimento pedagógico;
VI - conhecimento advindo da experiência;

É possível perceber, claramente no item II, que as competências para o
trabalho docente devem contemplar a diversidade e, portanto, as pessoas com
deficiência, ainda que se fale com maior frequência em alunos com necessidades
educacionais especiais. A implantação do debate sobre questões culturais, sociais e
econômicas na Educação Básica são responsabilidades, inicialmente, do poder
Público, no tocante, em especial ao investimento em educação e, também, das
universidades onde se formam os professores que, por conseguinte, lidarão
diretamente com os estudantes, crianças e jovens, com deficiência ou não.
Certamente muitos dos problemas observados na educação básica dizem
respeito às experiências e ao curso formativo que se teve no ensino superior.
Igualmente, a formação continuada, apesar da grande importância, não determina
uma garantia universal para a resolução dos problemas existentes na educação.
Alguns professores, quase sempre, partem do pressuposto de que a
superação dos espaços vagos na formação, concernente ao aperfeiçoamento
docente e considerando os aspectos conceitual e metodológico, depende da
estruturação de atividades que dá primazia a um determinado referencial teórico ou
a utilização misturada de vários outros, que tende a redundar em fracasso, podendo
ainda resultar em rejeição, muitas vezes explicado pelo fato de os professores não
“aceitarem” as mudanças pretendidas (PAES, 2004).
A formação docente nos cursos de licenciatura nos faz considerar aspectos
tais como estrutura, dinâmica curricular, institucionalização, comprometimento e
articulação social, bem como quem são os alunos destas licenciaturas no que diz
respeito às suas expectativas, formação prévia e interesse na formação, implicando,
doravante e significativamente, na sua atuação profissional. Estudo desenvolvido por
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Gatti e Barreto (2009), em que consideraram o questionário socioeconômico do
Exame Nacional de Cursos de 2005, na questão principal “razão da escolha por um
curso de licenciatura”, muitos responderam a opção por considerar o acesso mais
fácil ao emprego, na possibilidade de encontrar maiores dificuldades para ingressar
em outra área. Se comparado aos que elegeram o curso de Pedagogia, os
estudantes de cursos de licenciatura, pouco mais que a metade dos entrevistados
(137.001 sujeitos) escolheu Educação por querer ser professor. A predominância,
ainda na área da Educação, é feminina, fato preponderante desde a criação das
primeiras Escolas Normais, no final do século 19, quando mulheres eram recrutadas
para o magistério das primeiras letras (Gatti, 2009). Entre os estudantes dos cursos
de nível superior para a docência, observa-se, além disso, 50,4% (Gatti, 2009)
destes situam-se nas faixas de renda familiar média, à época entre três e dez
salários mínimos. A formação cultural dos alunos, tal qual a dos pais, confirma os
estudos de Bourdieu (1998) sobre Capital Cultural. A maioria não tem formação
superior. A pesquisa demonstrou que pais e mães dos estudantes de Pedagogia são
sistematicamente menos escolarizados que os dos demais cursos e a maioria vêm
de escolas públicas (Pedagogia e licenciaturas).
Do panorama até aqui mostrado já se pode arriscar dizer que o
comprometimento com educação por parte daqueles que a escolhem dependerá
muito da forma como se encara o curso escolhido e do percurso implicado na
formação humana para além do contexto acadêmico. Estende-se para uma
formação de vida com reflexos no campo de trabalho docente considerando-se o
transcorrer das experiências. A escola precisa ser vista como espaço de reflexão e
pesquisa, campo importante para a formação docente, fruto da prática diária
atrelada às experiências de vida, numa articulação crítica entre atitudes e práticas.
Tem-se convencionada a experiência docente enquanto espaço gerador e
produtor de conhecimento. Mas como tornar isso viável sem a sistematização, na
qual se destaca a postura crítica do professor com relação à própria experiência
e/ou prática? O profissional de Educação deve se preparar de modo a refletir acerca
dos conteúdos, do trabalho em si e da postura adotada, diante do aluno e/ou da
sociedade como um todo, porque só assim se dá a apoderação do saber com base
na experiência, diante do sistema social, político, econômico, cultural, imprescindível
para que se chegue à produção de um saber fundamentado na experiência (PAES,
2004).
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Com relação ao currículo dos cursos de licenciatura e Pedagogia, no que
tange às questões da deficiência e ao AEE observa-se a importância da inclusão de
disciplinas sobre a temática. Entretanto, isso não irá garantir a inclusão efetiva de
pessoas com deficiência na escola regular, pois há um grande número de
profissionais da educação em atividade e que não tiveram na formação acadêmica,
acesso a conteúdos sobre educação inclusiva e deficiência. Muitos cursos de
licenciatura não possuem em sua grade curricular disciplinas com Educação
Inclusiva e Libras. Questiona-se, contudo: A inclusão de disciplinas específicas da
área da educação especial e deficiência irá garantir um acompanhamento
educacional competente, tomando-se por referência as Leis e normatizações dos
diversos documentos e tratados sobre uma educação de qualidade? Este
questionamento remete a pensar a formação do educador numa perspectiva
generalista ou especialista.
A Resolução CNE/CEB nº2, acerca das Diretrizes para a Educação Especial
na Educação Básica, no artigo 18, apresenta duas categorias de professor para
atuar com alunos com deficiência: Professores Capacitados e Professores
Especializados. Tem-se o seguinte:
§ 1º São considerados professores capacitados para atuar em
classes comuns com alunos que apresentam necessidades
educacionais especiais aqueles que comprovem que, em sua
formação, de nível médio ou superior, foram incluídos conteúdos
sobre educação especial adequados ao desenvolvimento de
competências e valores para:
I – perceber as necessidades educacionais especiais dos alunos e
valorizar a educação inclusiva;
II - flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas de
conhecimento de modo adequado às necessidades especiais de
aprendizagem;
III - avaliar continuamente a eficácia do processo educativo para o
atendimento de necessidades educacionais especiais;
IV - atuar em equipe, inclusive com professores especializados em
educação especial.
§ 2º São considerados professores especializados em educação
especial aqueles que desenvolveram competências para identificar
as necessidades educacionais especiais para definir, implementar,
liderar e apoiar a implementação de estratégias de flexibilização,
adaptação curricular, procedimentos didáticos pedagógicos e
práticas alternativas, adequados ao atendimentos das mesmas, bem
como trabalhar em equipe, assistindo o professor de classe comum
nas práticas que são necessárias para promover a inclusão dos
alunos com necessidades educacionais especiais.
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§ 3º Os professores especializados em educação especial deverão
comprovar:
I- formação em cursos de licenciatura em educação especial ou em
uma de suas áreas, preferencialmente de modo concomitante e
associado à licenciatura para educação infantil ou para os anos
iniciais do ensino fundamental;
II - complementação de estudos ou pós-graduação em áreas
específicas da educação especial, posterior à licenciatura nas
diferentes áreas de conhecimento, para atuação nos anos finais do
ensino fundamental e no ensino médio;
§ 4º Aos professores que já estão exercendo o magistério devem ser
oferecidas oportunidades de formação continuada, inclusive em nível
de especialização, pelas instâncias educacionais da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

As duas categorias estabelecidas contemplam professores sem formação
mais aprofundada no campo da Educação Especial e outros com essa vivência em
cursos de Pós-Graduação. Leva a perceber enquanto professor capacitado aquele
detentor de algum conhecimento sobre educação inclusiva e deficiência e, portanto,
apto a lidar com o já referido grupo de estudantes. Já o professor especialista seria
capaz, também, de atuar na capacitação dos demais professores da rede regular.
Nos dois casos o sucesso ou insucesso da inclusão escolar parece caber somente
aos professores e não, necessariamente, aos demais partícipes da escola, se
constituindo então em um problema. Em suma, conforme considera Prieto (2003,
p.146):

[...] o professor capacitado deve perceber as necessidades
educacionais dos seus alunos e flexibilizar a sua ação pedagógica, o
especializado deve identificar as necessidades para definir,
implementar, liderar e apoiar a implementação de estratégias de
flexibilização, adaptação curricular, procedimentos didáticos
pedagógicos e práticas alternativas, adequados aos atendimentos
das mesmas. Somente o primeiro deve avaliar continuamente a
eficácia do processo educativo e ambos devem saber atuar em
equipe.

Todavia, a Resolução nº4 de 02 de outubro de 2009, instituindo Diretrizes
Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica,
modalidade Educação Especial, estabelece no Artigo 12 que o professor para atuar
no AEE deverá ter formação habilitando-o para a docência e também formação
específica para a Educação Especial, não havendo um destaque para qual tipo de
formação específica, se em curso de Pós-Graduação ou cursos de curta duração.
Assim sendo, o que melhor se apresenta como caminho para a inclusão, alusivo à
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formação do professor e ao atendimento de pessoas com deficiência? Saberes
específicos adquiridos em uma ou duas disciplinas ou a formação especializada por
área da deficiência? E sobre a indiferença de muitos profissionais da educação?
Sobre o preconceito diante do que lhe parece estranho e a resistência às mudanças
na Educação, considerada um processo de constante modificação e aprendizagem?
No bojo do debate da educação inclusiva, referente à formação do professor
para atender pessoas com deficiência, têm-se de um lado discursos que corroboram
para uma formação específica, ainda na graduação, por meio de disciplinas
englobando conteúdos sobre áreas da deficiência e Educação Especial, como forma
de suprir déficits teóricos e práticos quando os novos educadores estiverem nas
escolas. E, de outro lado, a formação do educador especialista em curso de pósgraduação ou ainda em licenciatura específica em Educação Especial. Evidencia-se
também que o lócus escolar seja o espaço fundamental para a formação do
professor e seu aprimoramento, desde que este tenha uma postura crítica sobre a
prática docente frente às mudanças e exigências do mundo contemporâneo e
estabeleça relação permanente entre a escola (seus problemas e sucessos) e a
sociedade, com olhar sensível e investigativo para as necessidades e demandas dos
estudantes, principal foco do trabalho. Isto implica dizer, no tocante à inclusão
escolar de pessoas com deficiência, é preciso haver mudanças estruturais da escola
e de concepções daqueles que a compõe, fundamentalmente. Entender a presença
de um profissional especializado em Educação Especial como sendo de suma
importância para a efetivação do processo inclusivo, de seu acompanhamento e
manutenção, porquanto deve articular gestores, professores, familiares, estudantes,
funcionários, comunidade e ainda uma rede de apoio específico, através dos CAEE
e as secretarias de educação. Uma tarefa dispendiosa, porém possível e viável
desde que cada partícipe do processo esteja, verdadeiramente, comprometido. A
união de todos é imprescindível para melhor assegurar o acesso e permanência de
um estudante na escola, seja com ou sem deficiência. A fala de Bueno (1998, p.11)
se faz objetiva sobre a questão da formação do professor voltada para o
atendimento de pessoas com deficiência e reforça o até aqui disposto:

O que se deve ter em mente é que para a inclusão de crianças com
necessidades educativas especiais no ensino regular, há que se
contar com professores preparados para o trabalho docente que se
estribem na perspectiva de diminuição gradativa da exclusão escolar
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e da qualificação do rendimento do alunado, ao mesmo tempo em
que, dentro dessa perspectiva, adquira conhecimentos e desenvolva
práticas específicas necessárias para a absorção de crianças com
necessidades educativas especiais. (...) não há como incluir crianças
com necessidades educativas especiais no ensino regular sem apoio
especializado, que ofereça aos professores dessas classes
orientação e assistência, na perspectiva da qualificação do trabalho
pedagógico ali desenvolvido e que demanda a ampliação da visão
das dificuldades e potencialidades dos alunos, incluídos com
necessidades educativas especiais.

Neste sentido se faz necessário pensar a formação do professor da educação
básica, sempre numa perspectiva de articulação com o ensino superior. Propor
debates e ações para melhor fortalecer a escola regular e tê-la como espaço de
formação humana de qualidade conforme as especificações presentes na legislação.
Um debate aberto para toda a sociedade, pois todos necessitam da escola para se
constituírem como cidadãos e desta forma a mesma não pode ser tratada com
descaso e indiferença, seja por quem for.
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CAPÍTULO 3 – O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM
SALVADOR: O QUE REVELAM AS PERCEPÇÕES DOS PROFESSORES QUE
ATUAM NAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS

Nesse capítulo é apresentada a trajetória da pesquisa nos seus aspectos
metodológicos

e,

posteriormente,

analisa-se

o

Atendimento

Educacional

Especializado em Salvador configurado em Salas de Recursos Multifuncionais, em
duas escolas da rede estadual de ensino, a partir das percepções de professores
atuantes nestas salas.
O AEE deve ser, segundo documento específico do MEC, um serviço da
Educação Especial, complementar e/ou suplementar a formação do estudante, que
identifica, elabora, organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade com o
objetivo de eliminar as barreiras para a plena participação dos alunos com
deficiência na escola, tendo em vista sua autonomia e independência no âmbito
escolar e fora dele. O acompanhamento precisa ocorrer, segundo a política
educacional, nas SRM da unidade de ensino, no turno oposto ao cursado pelo aluno
em classe regular, a fim de atender aos estudantes com deficiência física,
intelectual, sensorial (visual e pessoas com surdez parcial e total), TGD e com altas
habilidades.
O AEE, conforme previsto, deve apoiar o desenvolvimento do estudante com
deficiência, TGD e altas habilidades; disponibilizar o uso de linguagens e códigos
específicos de comunicação e sinalização; oferecer Tecnologia Assistiva – TA16;
adequar e produzir materiais didáticos e pedagógicos, com base nas necessidades
específicas dos alunos atendidos; e oportunizar o enriquecimento curricular para
alunos com altas habilidades. O referido atendimento necessita ser realizado,
conforme normatização do MEC, por professores com conhecimentos específicos na
área da Educação Especial, assim listados: Libras; Língua Portuguesa na
modalidade escrita como segunda língua de pessoas com surdez; Sistema Braille;
16

A Tecnologia Assistiva ou TA é uma área multidisciplinar de conhecimento na qual se desenvolvem
estudos, produtos e pesquisas, visando promover a qualidade de vida e a inclusão social de pessoas
com Necessidades Educacionais Especiais - NEE. De forma geral, denomina-se também de TA o
equipamento ou recurso utilizado (CONFORTO, 2010). Segundo Santarosa (2002), as Tecnologias
Assistivas referem-se também ao conjunto de recursos que, de alguma maneira, contribui para
proporcionar às pessoas com NEE maior independência, qualidade de vida e inclusão social, por
meio de um suplemento (prótese), da manutenção ou devolução de suas capacidades funcionais.
Esses recursos vão desde uma simples bengala, um par de óculos, cadeira de rodas, até complexos
sistemas computadorizados que permitem o controle do ambiente e até a própria expressão do
indivíduo.
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soroban; orientação e mobilidade; utilização de recursos óticos e não óticos;
atividade de vida autônoma, TA; desenvolvimento de processos mentais;
adequação; e produção de materiais didáticos e pedagógicos, dentre outros, tendo
formação em cursos específicos e também Especialização em nível de PósGraduação em Educação Especial. O documento Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), já mencionado neste
trabalho, aponta estas exigências na formação do professor para atuar no AEE, mas
não enfatiza outras habilidades pedagógicas importantes inerentes à atividade
docente como o desenvolvimento de práticas investigativas; comprometimento com
o sucesso da aprendizagem do aluno; desenvolvimento de hábitos de colaboração e
trabalho em equipe; e a capacidade de orientar e mediar o ensino para a
aprendizagem dos alunos, aspectos esses postos no Parecer CNE/CP 9/2001, como
desafios educacionais para a melhoria da educação básica brasileira.
Observando-se as discussões contemporâneas sobre inclusão, nas quais se
enaltece o direito a uma educação igualitária para todos, o AEE se mostra como
algo importante no sentido de possibilitar a chegada e permanência de pessoas com
deficiência, TGD e altas habilidades/superdotação nas escolas.
Para garantir o supracitado são necessárias mudanças atitudinais, desde o
poder publico, por meio de ações concretas para se garantir o direito de acesso e
permanência à educação a este e os demais grupos de estudantes, conforme o
verificado nas Leis e normatizações específicas sobre Educação e Direitos
Humanos; o fomento do debate sobre a temática, por parte das instituições
superiores de ensino, responsáveis pela formação de professores que irão atuar na
educação básica; bem como a urgência de uma discussão dentro da escola, sobre
questões referentes a deficiência, preconceito e inclusão.
Neste sentido as SRM, lócus principal do AEE, são apresentadas pela política
específica como ponto essencial de articulação da inclusão escolar com cada
segmento da escola. Precisa fazer parte da política escolar, algo a ser observado no
Plano de Ação do AEE e no PPP das unidades de ensino. Apresenta-se como mote
estratégico para o acompanhamento do estudante com deficiência conforme
especifica Poker (2011, p. 4-5):

As habilidades desenvolvidas pelo aluno com deficiência nas salas
multifuncionais são imprescindíveis para garantir o acesso ao
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currículo da classe regular. Favorecem a eliminação ou conseguem
minimizar as barreiras de comunicação, de compreensão, de
locomoção, entre outras barreiras que dificultam ou obstaculizam a
apropriação, pelo sujeito, dos conteúdos desenvolvidos pela escola.
(...) Nesse sentido, o ensino nas salas de recursos multifuncionais
não pode ser homogeneizador. Ao contrário, é necessário que se
faça um diagnóstico a respeito da situação cognitiva, sensorial,
comportamental, física, motora e escolar de cada aluno atendido, por
meio de uma avaliação pedagógica diferencial e, a partir desse
trabalho, seja elaborado um plano de ensino individualizado que
considere as suas limitações, suas dificuldades e valorize as suas
capacidades e potencialidades. Afinal, a escola denominada inclusiva
constitui-se, primordialmente, no lugar em que todos têm
oportunidade de aprender, de acordo com as habilidades, o ritmo e o
estilo de aprendizagem de cada um.

Logo, considerar o trabalho desenvolvido nas SRM como ponto chave para a
inclusão é aspecto de grande relevância para se pensar práticas inclusivas,
corroborar com o desenvolvimento de pessoas com deficiência, TGD, altas
habilidades e se pensar na formação dos professores com atuação na área no
sentido de apoiar os segmentos escolares em relação aos processos inclusivos,
como capacitação da instituição escolar, articulação e encaminhamento para os
CAEE, orientações legais etc.
Considerando-se que a presença de pessoas com deficiência na escola traz
inquietação para alguns membros da comunidade escolar, refletida em atitudes de
distanciamento e invisibilização de indivíduos, imputando a inabilidade em se
apropriar do tema, por conta da falta de conhecimentos específicos, convém analisar
o preconceito como elemento presente no processo de inclusão, conforme aponta
Silva (2009, p.70 -72):
A condição das pessoas com deficiência é um terreno fértil para o
preconceito devido a um distanciamento em relação aos padrões
físicos e/ou intelectuais que se definem em função do que se
considera ausência, falta ou impossibilidade. Se fixa apenas num
aspecto ou atributo da pessoa, tornando a diferença uma exceção.
(...) Frequentemente, das pessoas com deficiência é retirada a
possibilidade de se constituírem como sujeitos porque lhes são
atribuídas qualidades especiais que tornam natural a sua condição
de “pessoa deficiente”, e, como tal, sem necessidades cognitivas, de
interações sociais ou de aprendizagem.

Portanto, práticas discriminatórias precisam ser combatidas na escola, pois
representam grande barreira para a inclusão. Remete-se, nesse aspecto, a mais
uma responsabilidade dos profissionais em atividade nas salas de recursos e no
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sistema educacional. Promover ações de enfrentamento ao preconceito visando
desconstruir a ideia de que uma pessoa com deficiência esteja fadada ao insucesso.
A sala de recursos pode ser também um espaço de visibilização das pessoas com
deficiência. Salienta-se, por este prisma, que o objetivo geral da pesquisa é
investigar e registrar o processo de implantação das SRM e o AEE ofertado em duas
escolas da rede pública estadual da cidade de Salvador a partir da ótica e
experiência de professores que nela desenvolvem suas atividades.
Logo, tendo-se em vista a implantação das SRM desde 2007, cabe
questionar: De que forma se efetiva o AEE nas escolas públicas da rede estadual
em Salvador? Como os professores percebem nestas salas o processo de inclusão
escolar? Ocorrem atitudes de preconceito na escola? Por quem é percebido? Quais
as dificuldades e ações observadas pelos professores do AEE na relação com
gestores e professores das classes regulares? Como vem sendo feito o
acompanhamento da Secretaria da Educação nas escolas com Salas de Recursos?
De que forma a escola se envolve com o processo de inclusão? Quem faz o
acompanhamento na Sala de Recursos?
Na busca por respostas recorre-se a abordagem qualitativa com o intuito de
entender, a partir dos dados coletados com professores das salas de recursos,
gestores e das observações realizadas, como se dá o processo de implantação das
SRM nas escolas da rede pública estadual em Salvador, a partir de duas unidades
de ensino.
3.1 Considerações sobre a metodologia
Considera-se na pesquisa elementos que dizem respeito à inclusão de
pessoas com deficiência e TGD no contexto educacional, tendo-se por referência as
normatizações e políticas de inclusão, bem como o AEE. Não foram identificados,
nas duas escolas pesquisadas, estudantes com altas habilidades/superdotação.
Segundo dados da SEC/BA de 2011, já existem 55717 SRM implantadas no Estado.
Em Salvador esse número está em torno de 125, em escolas das redes estadual e
municipal, sendo que algumas delas já existiam antes da política educacional de
2006 e funcionavam como salas de apoio ao surdo, salas de apoio ao cego, sala de
apoio pedagógico e outras denominações. A abordagem da pesquisa, conforme já
17

Fonte:http://escolas.educacao.ba.gov.br/noticias/bahia-investe-na-educacao-inclusiva-e-motivaestudantes
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dito, é de cunho qualitativo, do tipo estudo de caso, tendo como referência os
pressupostos teóricos apresentados e discutidos no capítulo e subcapítulos
anteriores.
Mediante esses referenciais e os objetivos do estudo, a investigação tem
amparo nos dados coletados em duas escolas da rede estadual de ensino em
Salvador (BA) que oferecem educação básica e AEE em SRM. Estas escolas já
recebiam estudantes com deficiência antes da implantação das SRM e tinham
classes especiais.
Inicialmente considerou-se desenvolver a pesquisa em todas as escolas da
rede estadual da capital baiana dotadas de Sala de Recursos na sua estrutura, algo
refutado em função do curto período de tempo para desenvolver os estudos
necessários e a coleta de dados. Definiu-se, então, que a pesquisa se daria em duas
escolas18, a saber:


Escola Alfa



Escola Gama

Como critérios para a seleção das unidades de ensino considerou-se: as
escolas com maior tempo de atuação com a Educação Inclusiva; o porte, sendo
ambas caracterizadas como escolas de grande porte; a presença de estudantes com
deficiência, TGD; a participação de seus membros (professores em sala de recursos
multifuncionais) nas reuniões mensais realizadas pela Coordenação de Educação
Especial da SEC; e a disponibilidade dos gestores e professores das salas de
recursos das escolas selecionadas para a participação na pesquisa. Estas reuniões
com a SEC foram tomadas como critério de seleção das escolas piloto, porque nos
encontros realizados, professores de todas as unidades onde havia as SRM e que
nelas atuavam, explicitavam o cotidiano de suas atividades, os avanços e obstáculos
enfrentados. Daí ter sido possível escolher, de acordo com os demais critérios, as
duas escolas presentes neste estudo. Os sujeitos da pesquisa são, portanto, os
professores que atuam nas Salas de Recursos Multifuncionais.

18

Nomes fictícios.
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Os dados da pesquisa foram coletados por entrevista semiestruturada,
observação, leitura e análise de documentos tais como relatórios, registros das
atividades desenvolvidas nas salas de recursos e do PPP.
As observações foram realizadas buscando verificar o funcionamento das
salas de recursos, como os professores desenvolvem suas atividades, o
envolvimento dos estudantes com deficiência e TGD nos trabalhos realizados,
identificação na comunidade escolar dos que procuram o atendimento, a dinâmica
laboral exercida no espaço e possíveis conflitos.
As entrevistas semiestruturadas foram desenvolvidas para que os professores
pudessem explicitar o ponto de vista sobre a inclusão escolar de alunos com
deficiência, TGD, inclusão, preconceito e o AEE.
Os questionários foram aplicados objetivando colher informações técnicas e
mais abrangentes pertinentes ao contexto onde é realizado o AEE considerando
outros segmentos componentes da escola (estudantes sem deficiência, professores
das classes regulares, equipe gestora, coordenação pedagógica e familiares). Estas
informações, inicialmente, seriam obtidas junto ao gestor, secretária escolar e os
professores do AEE. Todavia, apenas os professores das salas de recursos se
disponibilizaram a responder ao questionário.
A análise documental dos relatórios e registros das atividades desenvolvidas
nas salas de recursos teve como referência as normatizações e orientações sobre o
trabalho docente a ser desenvolvido nas SRM, segundo a política educacional
específica.
Os documentos da política educacional que abordam o Atendimento
Educacional Especializado e o trabalho desenvolvido nas SRM serviram como
referenciais para a investigação, proporcionando um mapeamento das ações
educativas desenvolvidas nas duas escolas selecionadas para este fim.

3.1.1 Seleção das escolas para compor a pesquisa piloto

Mensalmente eram realizadas reuniões com representantes da SEC/
Coordenação de Educação Especial, professores das SRM, profissionais dos CAEE
e diretores de escolas, com o objetivo de discutir a Educação Inclusiva, ouvir e
propor encaminhamentos para as demandas apresentadas nos encontros e dar
providências necessárias no sentido de garantir uma boa manutenção do AEE nas
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unidades de ensino, buscando ampliar as discussões para além da escola. Estas
foram as intenções observadas nos encontros. Deste universo e considerando as
discussões escolheram-se as escolas Alfa e Gama, objetos deste estudo.

Caracterização das escolas (o universo da pesquisa)

Ao iniciar a pesquisa de campo, no mês de abril de 2012, foi deflagrada na
Bahia uma greve dos professores da rede estadual de ensino, impossibilitando o
avanço do levantamento de dados. Este acontecimento, é importante destacar, foi
mencionado com frequência na fala dos professores entrevistados. A referida greve
foi uma forma de enfrentamento à política da gestão pública vigente e demonstrou a
força dos trabalhadores da Educação, em não aceitar o autoritarismo do governo e
lutar pela garantia de direitos, como melhoria salarial e das condições de trabalho
em busca do ensino público de mais qualidade. Da pauta reivindicatória dos
docentes, constava reajuste de 22,22% correspondente ao índice determinado pela
Lei do Piso Nacional Salarial do Magistério, assinado em acordo entre o sindicato
dos professores e o governo do Estado no final de 2011. O acordo foi descumprido e
a greve deflagrada, por tempo indeterminado. Foi a mais longa paralisação do
funcionalismo público baiano, iniciada dia 3 de agosto de 2012 e mantida por 115
dias. As estratégias do governo para desestabilizar o movimento comportaram
desde a tentativa de desmoralização das lideranças afirmando, junto à mídia, a
existência de disputas de grupos políticos dentro do sindicato, demissões de
professores e cortes de salário. A greve gerou um grande desgaste e transtornos
para estudantes, familiares e professores. Entretanto, tornou-se um exemplo de
resistência a favor da democracia e converteu-se numa oportunidade para convocar
o debate, dentro e fora das escolas, alertando para o fato de que sem
posicionamento crítico não é possível transformar o mundo e resolver os problemas
sociais, comuns a todos, assim como nenhum cidadão pode ser dominado por um
Governo, seja ele qual for.
Em razão dessa greve, foi feito contato com a diretora geral e a secretária da
Escola Alfa por meio de entrevista semiestruturada. Encaminhou-se ainda carta de
apresentação com informações sobre o pesquisador e objetivos da pesquisa. Como
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não houve resposta das unidades de ensino a este documento, foi necessário optarse por um encontro presencial. Na Escola Gama não foi possível, no período, ter
acesso ao diretor geral. Todavia, se teve sinalização positiva para a realização da
pesquisa pelos professores das SRM acionados em período anterior à greve.

A Escola Alfa

A Escola Alfa foi fundada em 1967, durante o governo de Lomanto Júnior,
inicialmente como escola primária, através do PNE. À época o Presidente da
República era o Marechal Humberto Castelo Branco. Gradativamente, foi implantado
o Ensino Fundamental I e II e a Educação de Jovens e Adultos - EJA. Atualmente a
escola atende alunos do Ensino Fundamental II, nos três turnos; do Ensino Médio,
implantado em 2005; além de participar ativamente do processo de inclusão de
surdos, contando com uma sala de apoio pedagógico, segundo o PPP da escola.
Conforme o PPP, a maioria dos estudantes da escola é proveniente da
população de baixa renda, com sérios problemas de aprendizagem e dificuldades
advindas do Ensino Fundamental I. O PPP da escola propõe uma reflexão e uma
prática educativa persistente, dinâmica e de resultados, que requer uma gestão
participativa,

envolvendo

Colegiado

Escolar,

alunos,

professores,

pais

e

funcionários; define a linha de trabalho norteadora da prática pedagógica, não como
uma proposta completa e acabada, mas como desafio a um novo pensar e fazer
educacional, oportunizando uma escola com maior identificação com a comunidade.
A escola está situada em um dos bairros mais tradicionais de Salvador. Preserva em
sua paisagem um acervo histórico e arquitetônico valioso para o Brasil. O bairro
mescla população de baixa renda e classe média alta.
As informações gerais da escola concernentes a sua fundação, número de
professores, quantidade de alunos matriculados (com e sem deficiência) e aspectos
relacionados à educação inclusiva na instituição, foram recolhidas por meio de
entrevistas com a secretária.
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QUADRO 11 – Configuração da Escola Alfa (ANO/2012)

FONTE: Elaborado pelo autor
* Duas salas não são utilizadas

Fazem parte da gestão escolar o diretor geral e uma vice-diretora. Há
uma sala de recursos multifuncionais, implantada no ano de 2005; três professoras
atuam em Sala de Recursos, sendo que no turno matutino duas trabalham em
regime de 40 horas, uma delas desenvolve as atividades nos turnos matutino e
noturno, a segunda professora está presente nos turnos matutino e vespertino e a
terceira docente atua 20 horas no turno noturno. A escola conta com a presença de
tem 38 alunos com deficiência, sendo 2 com baixa visão, 2 com deficiência múltipla
e a secretária não soube responder precisamente o número de alunos com
deficiência Intelectual e surdez. Pediu para verificar junto aos professores das SRM.
Não soube precisar também o número de alunos com TGD. O tipo de apoio
pedagógico para os alunos com deficiência é realizado por professor especializado
fixo e não consta na escola nenhuma classe especial. A SRM funciona em três
turnos e conta com a presença de um intérprete de Libras, trabalhando em regime
de 40 horas e um Instrutor surdo em regime de 20 horas. Quando perguntado se
havia livros em braile na biblioteca, a secretária ‘achava’ que tinha, mas pediu a
verificação dessa informação junto á bibliotecária. Sobre adaptação arquitetônica na
escola não havia nenhuma, mas foi acenada a possibilidade de reformar o banheiro,
estando no aguardo de retorno da Secretaria da Educação. A escola sempre
matriculou alunos com deficiência.

Escola Gama

A origem dessa escola tem relação direta com o seu patrono. Legou ao
município dois prédios e certa quantia para a compra de mobiliários destinados ao
funcionamento de escolas gratuitas para crianças pobres de ambos os sexos. A
escola foi instalada em 1917 e inaugurada no ano seguinte, tornando-se, em 1982,
uma escola integrada com curso de 1º grau 1 e 2, além da Oficina Pedagógica. Em
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1985 passou a ter a nomenclatura atual. Estas informações foram obtidas do blog da
instituição de ensino citadas como fonte de pesquisa pelo diretor geral da escola.
A Escola Gama, hoje, oferece cursos do Ensino Fundamental II, Ensino Médio
e Oficina Pedagógica voltada para pessoas com deficiência intelectual. Possui Sala
de Recursos Multifuncionais, um blog institucional e é procurada por pesquisadores
da área educacional e pela mídia, quando se quer discutir questões relacionadas à
Educação Especial. Algumas informações sobre a escola foram adquiridas com o
diretor geral e, na secretaria, com as funcionárias disponíveis.
QUADRO 12 – Configuração da Escola Gama (Ano/2012)

FONTE: Elaborado pelo autor
* Classe Comum/** Oficina Pedagógica

A escola é gerida pelo diretor geral e três vice-diretoras; há uma Sala de
Recursos Multifuncionais, implantada em 2011. Foram identificados 117 alunos com
deficiência e TGD, sendo 1 com deficiência visual, 1 com deficiência físico/motora,
59 com deficiência intelectual, 54 com surdez e 2 alunos com TGD. O apoio
pedagógico é realizado por professores especializados. Foi citado um profissional na
escola Prestador de Serviço Temporário – PST para dar suporte aos alunos com
deficiência nas atividades escolares, não havendo relação com o trabalho da Sala
de Recursos. A escola não tem classe especial, todavia conta com um espaço
educacional chamado de Oficina Pedagógica para alunos com deficiência,
funcionando em um dos dois prédios da escola. A Sala de Recursos atende aos
turnos matutino e vespertino e, segundo o Diretor, nela atuam cinco intérpretes e
instrutores surdos, informação contraditória à dos professores da Sala de Recursos
entrevistados (5 professoras e 2 professores, sendo que um estava de licença).
Segundo estes a escola conta com 1 instrutor surdo trabalhando em regime de 40
horas nos turnos matutino e vespertino / 1 instrutor surdo no turno noturno em
regime de 20 horas e 1 instrutor cego sem carga horária informada. Ou seja, 3 e não
5 instrutores, como anunciado pelo Diretor. A escola matricula alunos com
deficiência desde 1981.
A Escola Gama conta com uma “sala de adaptação”. Este espaço destina-se
a receber alunos com deficiência com maior comprometimento. Uma professora faz
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uma triagem e um coordenador preenche uma ficha de anamnese. Daí é feito um
“diagnóstico” - palavra utilizada pelo gestor -, decidindo para onde será
encaminhado o estudante. Os casos de maior comprometimento permanecem,
inicialmente, na chamada “sala de adaptação” e professores preparam várias
atividades correlatas para a convivência em grupo.

A percepção dos gestores

O início da coleta de dados ocorreu na Escola Alfa e, na ocasião, houve uma
primeira visita quando foi apresentada a pesquisa e seus objetivos à vice-diretora.
Houve posicionamento favorável ao desenvolvimento do trabalho e foi marcado um
novo encontro com a diretora geral em semana posterior. A diretora demonstrou
interesse pela pesquisa, foi prestativa e atenciosa na primeira conversa onde se
abordaram aspectos da sua formação inicial e suas impressões sobre Educação
Especial e inclusão. Na primeira conversa com a diretora da escola, verificou-se que
ela, na ocasião cursando Direito, fez cursos na área da Educação Especial (Libras,
Atendimento Educacional Especializado dentre outros). Da inserção de alunos com
deficiência na escola, explicou ser uma constante na instituição de ensino.
A diretora afirmou concordar com a escola inclusiva para todas as pessoas,
com ou sem deficiência. Nesse sentido a expressão “inclusão”, para ela, é
redundante. Atribuiu certa resistência de alguns professores ao trabalho com
pessoas com deficiência ao fato de não terem formação em Educação Especial.
Destacou não ser tal resistência, no entanto, dirigida ao indivíduo com deficiência,
mas decorrente da falta de conhecimentos pedagógicos sobre como trabalhar com
alunos com deficiência. Afirmou a inexistência de problemas no âmbito das
interações entre professores, funcionários e os alunos com deficiência.
Foi possível perceber a preocupação da entrevistada para com os rumos da
educação inclusiva. A inclusão de pessoas com deficiência, pontuou a diretora, é
viável. Contudo, a seu ver, é necessário muito investimento público na educação e
na formação dos professores. Sobre o acompanhamento dos alunos com deficiência
na escola, sinalizou que as professoras das SRM tinham maior propriedade para
falar a respeito de questões como o registro da frequência e assiduidade.
De volta à Escola Gama, foi agendada uma entrevista com o Diretor Geral e
foi demonstrado grande interesse em colaborar com a pesquisa. Buscou-se colher
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informações sobre o AEE na escola e o trabalho desenvolvido na Sala de Recursos,
sua formação, aspectos técnicos do funcionamento da unidade de ensino, bem
como suas concepções sobre Educação Especial.
Segundo o diretor, a Escola Gama é tida como referência no AEE e já serviu
de fonte para reportagens de jornais e emissoras de TV. Existe, nesta unidade
escolar, um Plano de Ação da Sala de Recursos, que, a princípio, não foi
apresentado para a escola. A divulgação deste Plano de Ação cabe a ressalva, é
fundamental para a comunidade escolar tomar conhecimento da Sala, seu
funcionamento, prerrogativas legais, questões sobre o AEE e o público alvo, sendo
isso de responsabilidade conjunta dos gestores e dos profissionais das SRM Sobre
esses aspectos disse:
Estava muito guardado, mas aí a direção e coordenação chamaram
os professores da SRM e mostramos a necessidade de estarem
mostrando, cansativamente, vamos dizer assim... É preciso que a
comunidade perceba e conheça, não só o trabalho da multifuncional,
tem que saber o que está sendo feito naquela sala multifuncional,
naquela coordenação, naquela sala de aula, naquela secretaria
senão, não adianta dizer que a escola tem um trabalho de inclusão
se a comunidade não perceber o que tem sido feito aqui dentro.
(DIRETOR, 2012).

A escola não conta com alunos com altas habilidades/superdotação e os pais
e/ou responsáveis pelos alunos com deficiência também não estabelecem uma
rotina de acompanhamento dos filhos. Segundo o gestor, acham que a
responsabilidade para com o aluno se resume a matriculá-lo na escola. Falando da
acessibilidade física, o diretor esclareceu:

O prédio foi doado e é uma construção antiga, bem vertical, com
escadas bem estreitas, então fazer rampa privilegiaria os deficientes,
porém os ditos normais não teriam o espaço para caminhar na
escada. Então existem rampas moveis de madeira, que são
utilizadas quando os cadeirantes precisam subir outros andares da
escola, alguns banheiros estão adaptados, tem o sinal luminoso para
o surdo, no início do ano colocamos os avisos na escola nas
linguagens braille, Libras e também português, apesar de que, ao
longo do ano, soltam, caem ou algum estudante retira e a gente
acaba esquecendo de colocar porque também são muitos afazeres,
mas há um interesse na escola em estar sempre observando essas
adaptações, apesar deque os recursos que chegam são muito
poucos ainda ou nenhum para as escolas que tem inclusão e são os
mesmos para as escolas que não tem inclusão. (DIRETOR, 2012).
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Para o diretor, formado em Pedagogia, a inserção de alunos com deficiência
na escola foi iniciada há mais ou menos 20 anos, no início do trabalho com a
inclusão escolar. Havia na escola o ensino primário e uma oficina préprofissionalizante cujo objetivo era o de incluir alunos com deficiência, apenas
socialmente, e a partir daí habilitá-los para a inserção no mercado de trabalho
tradicional. Sua reação diante destes estudantes com deficiência, segundo relata, foi
de surpresa, pois nunca tinha trabalhado antes com esse público. Em 2007, quando
foi nomeado pela SEC ao cargo de diretor, buscou subsídios na legislação e em
algumas propostas de inclusão buscando noções sobre a área da Educação
Especial. Sobre como fazer e como não fazer, principalmente.
Sobre a possível existência de manifestações de descontentamento ou
incômodo por parte de professores ou funcionários em relação aos alunos com
deficiência, disse que os professores da casa tinham uma forma, uma maneira de
lidar com os estudantes. No entanto, não negou o desconforto por parte de alguns
professores novos na escola. Expôs:

Algumas vezes quando vem professor transferido de outra unidade
escolar pra cá, por excedência ou por outro motivo, há uma surpresa
porque não espera encontrar tanto estudante com necessidade
especial numa só escola, e acontece de muitos, ou por preconceito
ou por não conhecer o trabalho, dizer que não vai ficar e que não tem
interesse pelo trabalho e assim já se encaminha para outra escola.
(DIRETOR, 2012).

Ainda sobre os professores da Escola Gama, o diretor frisou não perceber
incômodo por parte dos mais antigos, talvez porque já trabalhem há muito tempo
com alunos com deficiência. A mesma observação foi feita em relação aos
funcionários. Desconforto por parte dos alunos com deficiência em direção aos
professores, ele disse não ter notado. Esclareceu que a escola é de referência e
isso, a seu ver, explica o fato de muitos estudantes deixarem a rede privada para se
matricular nesta unidade de ensino. Quando ocorre, por parte desses estudantes,
alguma atitude discriminatória direcionada aos alunos com deficiência, ele afirma,
que toma imediatamente uma atitude no sentido de dirimir o problema. O Diretor
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afirmou que a escola combate o bullying19 e desenvolve ações de conscientização,
voltadas aos alunos considerados “normais”, de modo a aceitar o “diferente”.
Podem-se destacar dois aspectos significativos nas discussões sobre
inclusão de pessoas com deficiência na escola regular, são eles: preconceito e
formação, este último pertinente ao desconhecimento dos aspectos relacionados à
educação especial e suas práticas, capaz de gerar obstáculos para o processo de
inclusão de pessoas com deficiência e TGD nas escolas regulares.
As orientações acerca dos alunos com deficiência, na Escola Gama, são
ministradas aos professores, nas Atividades de Coordenação Pedagógica e no
planejamento do início do ano. Sobre o procedimento, reflete o Diretor:

A gente procura o tempo todo tá trabalhando nas AC [Atividade de
Coordenação Pedagógica], nas conversas, no planejamento logo no
início do ano; a gente tem uma proposta pedagógica que todo ano é
revisada, na própria proposta pedagógica já existe uma missão já
voltada para o atendimento do estudante com deficiência, qualquer
deficiência; a gente tem os profissionais que são voltados para
trabalhar com essas deficiências e que por sua vez vão multiplicando
o trabalho com esses professores que não trabalham com deficientes
diretamente e acaba a gente se entendendo dentro da medida do
possível. Ainda não é o 100%, mas estamos caminhado para isso
(DIRETOR, 2012).

Sobre orientações acerca do trabalho pedagógico o Diretor, como relatado,
recorre aos profissionais da escola, à legislação vigente, a Secretaria da Educação
e, quando necessário, ao Ministério Público. Segundo ele, os CAEE raramente vão à
escola, onde há uma psicóloga prestadora de serviço em regime de 20 horas. Essa
profissional atende a todos os alunos, dentro da sua carga horária. O gestor
demonstrou otimismo sobre as perspectivas dos estudantes com deficiência e TGD
e acredita que alguns pretendem fazer vestibular. Três ex-alunos surdos, como
conta, passaram no vestibular de 2011 e um aluno com deficiência intelectual foi

19

De origem inglesa sem tradução ainda no Brasil, o termo é utilizado para qualificar comportamentos
agressivos no âmbito escolar, praticados tanto por meninos quanto por meninas. Os atos de violência
(física ou não) ocorrem de forma intencional e repetitiva contra um ou mais alunos que encontram
impossibilitados de fazer frente às agressões sofridas. Tais comportamentos não apresentam
motivações específicas ou justificáveis. Em última instância, significa dizer que, de forma “natural”, os
mais fortes utilizam os mais frágeis como meros objetos de diversão, prazer e poder, com o intuito de
maltratar, intimidar, humilhar e amedrontar suas vítimas (SILVA, A. Bullying – Cartilha 2010 – Projeto
justiça nas escolas. 1ª edição. Conselho Nacional de Justiça. Brasília, DF. 2010, p.07). Acesso em:
02 mai. 2013.
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aprovado em um curso de bacharelado interdisciplinar. Sobre o processo de
inclusão ele disse:

Eu acredito que a inclusão, ela é difícil. Ela precisa de muita força de
vontade de todos, mas a inclusão pela inclusão ela não funciona.
Tem que haver a inclusão e a escola tem que estar preparada para
essa inclusão acontecer de fato, como ela deve ser. Se um aluno ele
tem um atraso metal, por exemplo, ele precisa de um reforço
diferenciado de um aluno dito normal dentro da sala de aula. Esse
tempo do pedagógico do aluno ele também tem que ser diferenciado,
assim como outras deficiências. (DIRETOR, 2012).

E ainda:

Eu acho que tem muito ainda a ser feito, ser pensado em relação à
inclusão na linha tanto pedagógica, quanto do respeito, da
sinceridade de tentar se buscar que isso dê certo, então tem que ser
um empenho de todos, também do deficiente, da família do
deficiente, por que, às vezes, também não acredita na inclusão, não
traz o estudante para a escola. Eu percebo, por exemplo, no nosso
caso, que recebemos estudantes com idade acima de 14 anos, até
por que a proposta é de uma oficina pré-profissionalizante e para
participar da oficina tem que ser maior de 14 anos, a própria Lei
ampara. Então tem estudante que nunca foi à escola porque a
própria família ainda tem o preconceito de esconder para a
sociedade que tem um filho com deficiência. Não é só a questão
médica e de saúde, mas também da deficiência. Fica explícito. Às
vezes não fala, mas a gente percebe. Entendeu? Ou ainda os maustratos da família, um padrasto, uma madrasta, porque as vezes não
são os pais biológicos, então tem toda uma questão que tem que ser
levada em consideração, partindo do próprio deficiente para que
essa inclusão aconteça de fato. (DIRETOR, 2012).

Para o gestor a presença de alunos com deficiência na escola o fez mudar
para melhor. Também humanizou os outros estudantes; e os professores que
ofereceram resistência à proposta mudaram seus posicionamentos a partir de um
trabalho de conscientização. O acompanhamento aos estudantes com deficiência,
por meio das Salas de Recursos Multifuncionais, têm dado “aparentemente” certo na
avaliação do Diretor. A presença desses alunos tem interferido na dinâmica das
aulas e os professores têm que fazer adaptações e desenvolver atividades
diferenciadas, com supervisão do coordenador pedagógico. O trabalho não pode ser
homogêneo porque têm diferenças na sala de aula, o que, para o entrevistado,
demanda ao professor da classe regular aperceber-se disso e pontuar as
necessidades. Sobre a supervisão, ele afirmou qual é o encaminhamento:
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Através da sala de aula mesmo. Visitas nas salas de aula. Sem
querer e querendo, a gente observa, vê a atividade do aluno, a gente
pergunta diretamente ao aluno, a gente trabalha nas Atividades de
Coordenação Pedagógica, a gente traz sugestões, a gente pede ao
professor que apresente uma sugestão que ele pense que irá dar
certo na sala de aula. Se não der certo, a gente transforma, a gente
muda e assim sucessivamente, vamos adaptando o que tem que ser
feito (DIRETOR, 2012).

Com relação a cursos de formação na área da Educação Especial oferecidos
pela SEC, o Diretor confirmou sua participação, bem como a de outros professores
da escola. Sinalizou a procura dos professores por cursos sobre surdez,
surdocegueira, curso a distância, dentre outros. Além disso, a escola também
oferece, segundo informou, curso de Libras para a comunidade com a participação
dos professores. Para ele, o AEE e as SRM são iniciativas recentes e, na sua
opinião, os profissionais que atuam nestas salas deveriam se empenhar mais, ter
maior responsabilidade, perceber suas faltas, seus atrasos, perguntar à família do
estudante o motivo das faltas e, no final do processo de atendimento, apresentar
relatórios de todos os alunos.
O AEE, nesta escola, está contemplado pelo PPP elaborado com a
participação de todos, conforme o Diretor. Sobre as ações para promover a inclusão
de pessoas com deficiência, TGD e altas habilidades, explicou que o aluno, ao ser
recebido, há uma anamnese, análise do laudo médico e, a partir daí, verifica-se qual
tipo de adaptação será necessária. Para os casos de alunos com deficiência, mas
sem o laudo, as providências no âmbito da própria escola, nas palavras do Diretor
são assim desempenhadas:

A gente faz uma ficha, tipo uma provinha, uma avaliação diagnóstica,
com alguns conteúdos mínimos para alfabetização, 1º ano de
escolaridade, pra vê se ele pode ser já encaminhado para uma sala
para ser alfabetizado. Mesmo assim a família tem o compromisso de
tá levando esse estudante para fazer um acompanhamento médico e
trazer pra escola. A gente também não deixa de atender, mas tem
essa imposição com a família que a gente precisa do
acompanhamento médico, até porque depois quando a família disser
que ele não veio por causa do passe de gratuidade, através dos
laudos, nós encaminhamos para o Ministério Público, para o STEPS,
os órgãos necessários que tem que ajudar a escola e o estudante
com deficiência para que ele não saia, não desista da escola. Esse é
assim, mais ou menos, o nosso trabalho. (DIRETOR, 2012).
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Diante do exposto pode-se questionar: O AEE depende do laudo médico para
ser realizado? Como se efetiva o diálogo entre a escola e os familiares destes
alunos por parte da equipe gestora? Considerando a informação de a SEC se
resumir ao oferecimento de cursos e encaminhamento das vagas para as escolas,
geralmente insuficientes, foi observado que quando ocorre uma visita técnica, esta
se restringe ao acompanhamento da Sala de Recursos, sem identificar as
necessidades da escola como um todo. Algo semelhante acontece com os Centros
de Atendimento Educacional Especializado que, segundo o Diretor da escola, não
prestam assistência sistemática à unidade de ensino.
Finalizada esta etapa da coleta de dados com os gestores e secretária
escolar, a pesquisa se encaminhou, especificamente, para os professores das SRM
das duas escolas onde foram aplicadas entrevistas semiestruturadas, observações
do trabalho desenvolvido, leitura de relatórios, aplicação de questionário e de
formulário para a obtenção de dados específicos sobre o número de alunos
atendidos e os procedimentos desempenhados. Os questionários e formulários
foram deixados com as professoras e um professor para devolução posterior, sem
nenhum problema.

3.2 Os sujeitos da pesquisa
Neste estudo o foco da investigação está nas percepções sobre o trabalho
nas SRM de duas escolas publicas da rede estadual de ensino, ficticiamente
denominadas de Escola Alfa e Escola Gama, como já explicado. Durante a
pesquisa de campo, alguns professores estavam afastados de suas funções e não
puderam participar. Na Escola Alfa uma professora estava de licença médica e na
Escola Gama um professor estava de licença por questões particulares. Foram
realizadas oito entrevistas com professores nas Salas de Recursos Multifuncionais,
com exceção de uma delas, realizada em outra sala, reservada. Foram duas
entrevistas na Escola Alfa e seis na Escola Gama.
Os nomes dos professores20 das escolas pesquisadas são: Lena e Cristiane
(Escola Alfa) e Diana, Jane, Vanda, Carlos, Ana Maria e Paula (Escola Gama),
respectivamente.
20

Os nomes de todas as professoras, do professor, dos estudantes, gestores e demais pessoas que
figuraram nas entrevistas são fictícios para preservar as identidades.
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DIANA foi a primeira entrevistada, entre os professores das SRM. A coleta de dados
se deu na Escola Gama, onde compareceu com muita disposição. Os demais
colegas de trabalho estavam presentes e seguiram desenvolvendo suas atividades
com os alunos surdos e com deficiência intelectual. Diana é uma jovem graduada
em licenciatura em Matemática, especialização lato sensu em Psicopedagogia e
Atendimento Educacional Especializado. No colégio, desenvolve as atividades, em
regime de 40 horas semanais, na Sala de Recursos, e atende os alunos com
deficiência intelectual e TGD. Disse ter feito Pós-graduação em Educação Especial,
em 1998 (UNEB/IAT), em Orientação Familiar pela Faculdade de Tecnologia e
Ciências – FTC e outra em Educação Especial (UNEB, 2011). Faz curso a distância
pela Plataforma Freire e tem cursos de complementação em Educação Inclusiva
pelo IAT. Muito tranquila na condução do seu trabalho junto aos alunos
acompanhados na SRM, pareceu ser muito querida pelos referidos estudantes e
também pelos demais colegas de trabalho. Demonstrou interesse em continuar a
sua formação acadêmica e fazer mestrado.

LENA foi a segunda professora entrevistada. Ela desenvolve atividades nas SRM da
Escola Alfa, em regime de 40 horas nos turnos matutino e noturno. É formada em
Pedagogia

com

habilitação

em

supervisão

escolar,

Pós-graduação

em

Psicopedagogia e em Deficiência Auditiva pela UNEB. Fez, em 2011, pela
Universidade de Marília – UNIMAR/SP, o curso de AEE. Sua formação
complementar é ampla. Ela disse não se lembrar de todos os cursos e citou dois de
Libras, de curta duração, dois de Atendimento Educacional Especializado (IAT).
Participou de encontros, palestras e seminários no Centro de Atendimento
Pestalozzi sobre Deficiência Intelectual, bem como no CEEBA. As atividades
exercidas na escola são voltadas ao AEE, especialmente ao aluno surdo, mas
também acompanha dois alunos que, segundo informou, não apresentam deficiência
específica, embora tenha sido verificada em relatório médico antigo referente a um
dos estudantes, a indicação de paralisia cerebral. O atestado tem mais de dez anos.
O estudante em questão não se comunica oralmente com ninguém há muitos anos.
Ela disse nunca ter escutado dele uma palavra sequer. Intelectualmente, não
apresenta dificuldade alguma. Não há diagnóstico médico. A primeira vez que se fez
contato com a professora para realizar a entrevista, não foi possível devido à
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demanda de trabalho e quantidade de estudantes atendidos por ela nas SRM. No
segundo encontro, a entrevista foi feita. Mas, ao mesmo tempo, ela acompanhava os
alunos em suas atividades, todas da classe regular. Havia muito barulho, interno e
externo, por conta dos estudantes. A demanda de trabalho era tanta que ela não
saía da Sala de Recursos no intervalo para o descanso, após o terceiro horário de
aula. Disse que às vezes avançava pelo horário de almoço, conforme a necessidade
do aluno e o trabalho ainda por fazer. Demonstrou grande interesse e
comprometimento com o trabalho desenvolvido na SRM e preocupação com o ruma
da Educação Inclusiva e as perspectivas futuras dos estudantes em processo de
inclusão escolar.

JANE foi a terceira professora entrevistada. Havia muito barulho externo. Muitos
alunos, das classes regulares, estavam em horário vago e dentro das SRM os
demais professores realizavam suas atividades. Ela mostrou-se muito atenciosa,
empolgada com a entrevista e também demonstrou interesse em fazer mestrado. É
formada em licenciatura em Pedagogia, com Pós-graduação lato sensu em
Educação Especial na área da Deficiência Mental (UNEB/IAT/1998), Psicopedagogia
e também em Atendimento Educacional Especializado (UNESP/Plataforma Freire,
curso a distância). Também fez cursos de curta duração na área da Educação
Especial pelo IAT. Sobre o trabalho na Escola Gama, presta atendimento aos alunos
com deficiência intelectual e também com TGD.

CRISTIANE, quarta professora entrevistada, trabalha na Escola Alfa, 40 horas
semanais, graduada em Letras Vernáculas com Inglês, Pós-graduada em
Psicopedagogia Escolar e Educação Inclusiva na Área da Surdez. Sua formação
complementar engloba cursos na área da Educação Especial e AEE realizados no
IAT. A entrevista ocorreu no turno noturno e, diferente das demais, se deu em uma
sala reservada, tranquila, sem interferência alguma. Ensina Língua Portuguesa para
surdos na modalidade de Segunda Língua - L2. Cristiane disse que dá aula de
língua portuguesa para estrangeiros utilizando o mesmo método com surdos, o que,
segundo ela, tem apresentado bons resultados. De personalidade tranquila,
evidenciou segurança no discurso crítico e preciso ao expressar seus longos anos
de atuação na educação, bem como mostrou-se ser uma pessoa otimista e disposta
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a trabalhar em prol do desenvolvimento dos estudantes e o melhoramento da
educação pública.

VANDA, quinta professora entrevistada, graduada em Pedagogia com ênfase em
Educação

Especial, Pós-graduada

em Deficiência,

Psicopedagogia,

Classe

Hospitalar, em Inclusão e também Deficiência Auditiva. Na Escola Gama, presta
atendimento e apoio ao aluno com surdez na Sala de Recursos. Desenvolve 40
horas de atividades na unidade de ensino e faz a triagem dos alunos, organizando e
verificando suas necessidades, organizando o horário de atendimento de acordo
com as demandas dos estudantes. Um dos alunos, como informou, precisa de três
dias de atendimento para estimulação. Os demais, entre um e dois dias. Também
apresenta vasta experiência no campo da educação especial e de forma, as vezes
ácida, explicitou suas percepções sobre a educação pública denotando segurança
no discurso.

CARLOS foi o sexto professor entrevistado. Graduado em Letras com PósGraduação lato sensu em Educação Especial, trabalha 20 horas nas SRM, no turno
matutino e mais vinte horas, no turno vespertino, em classe regular lecionando a
disciplina Língua Portuguesa. Sua formação complementar abrange curso básico de
Libras, curso de Atendimento Educacional Especializado e curso de Transtorno de
Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH. Alguns desses cursos foram realizados
pelo IAT. Participou também de palestras formativas em alguns dos CAEE.

ANA MARIA foi a sétima entrevistada e mostrou-se interessada em participar da
pesquisa, pela sua importância “no sentido de ser um espaço para dar voz ao que
pensam os professores que atuam com a Educação Inclusiva”. Tem formação em
Letras Vernáculas, Pós-Graduação lato sensu em Administração Escolar e
Educação Especial. Sua formação complementar abrange cursos de Libras, AEE,
promovidos pela SEC. Na escola acompanha os alunos com deficiência intelectual
em regime de 40 horas semanais.

PAULA, oitava e última entrevistada. É graduada em Letras Vernáculas com Inglês
e Pós-Graduação lato sensu em Gestão Escolar e também em Educação Especial.
Trabalha 20 horas, pela manhã, na classe regular e 20 horas em Sala de Recursos.
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Nas terças e quintas atende aos alunos surdos; nas segundas e quartas tem horário
para atendimento de alunos e também se dedica à Coordenação. Na Sala de
Recursos atende os estudantes surdos e ensina português na modalidade de
Segunda Língua e pela manhã, na classe regular, ensina língua portuguesa no
ensino médio I, II e III. Paula demonstrou entusiasmo ao conceder entrevista. A
professora não poupou argumentos no sentido de mostrar como ocorre o processo
de implantação das SRM em sua unidade de ensino, assim como para explicitar sua
opinião sobre o AEE, formação de professores, demandas e avanços da Educação
Especial.

De

personalidade

impetuosa,

demonstrou

possuir

conhecimento

aprofundado sobre aspectos da legislação, procedimentos pedagógicos para o
trabalho com estudantes surdos, bem como propriedade sobre o ensino da língua
portuguesa na modalidade L2. Foi capaz de estabelecer ligações entre as questões
problemáticas da escola com a sociedade e suas demandas. Mesmo imersa nas
dificuldades diárias do contexto de trabalho, mostrou-se disposta a prosseguir com
o enfrentamento aos desafios do processo de inclusão escolar do público alvo do
AEE. Segue abaixo quadros com o perfil docente da Sala de Recursos
Multifuncionais das escolas pesquisadas.
QUADRO 13 – Escola Alfa: Perfil dos docentes das SRM

FONTE: Elaborado pelo autor
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QUADRO 14 - Escola Gama: Perfil dos docentes das SRM*

FONTE: Elaborado pelo autor
*A professora Paula não foi incluída neste quadro por não ter respondido a todos os itens.
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3.3 O Atendimento Educacional Especializado em Salvador: Uma investigação
sobre a implantação das Salas de Recursos Multifuncionais a partir das
percepções dos professores que nelas atuam

A análise dos posicionamentos de professores em atividade nas SRM,
identificados nas entrevistas e observações, visa explicitar, tornar visível, suas
percepções sobre o AEE desenvolvido nestes espaços e a implantação nas duas
escolas enfocadas nesta pesquisa. Os dados obtidos através das entrevistas foram
gravados e transcritos, na sua totalidade, com o objetivo de garantir fidedignidade.
Foram realizados nove encontros e, nestas oportunidades, feitas observações. O
acesso aos relatórios deu-se em momentos anteriores, bem como a realização de
duas conversas prévias com os gestores das duas escolas pesquisadas. O
questionário para coleta de dados sobre aspectos do funcionamento do AEE foi
entregue aos professores das Salas de Recursos (Apêndice V), no mês de setembro
de 2012 e estipulou-se o prazo de, aproximadamente 60 dias para a devolutiva,
transcorrida sem atrasos. A análise buscou sustentação na Teoria Crítica da
Sociedade e em outros estudos da área da Educação Especial. A definição dos
eixos de análise dá-se a partir da demarcação de aspectos notáveis e recorrentes, já
abordados nos capítulos anteriores, para a discussão sobre educação inclusiva e o
funcionamento do AEE nas SRM. A pesquisa qualitativa não estabelece separações
marcadas entre coleta de informações e a interpretação das mesmas (TRIVIÑOS, p.
170) o que favorece flexibilidade da análise dos dados. A análise interpretativa
apoia-se, a partir do material classificado (questionário, entrevista semi-estruturada,
observações, documentos, teoria de apoio, referencial teórico estabelecido no
estudo e das respostas dos sujeitos) nos resultados alcançados pela investigação,
na fundamentação teórica e na experiência pessoal do investigador e daí organizamse as categorias.
Neste processo analítico se pretende articular aspectos do referencial teórico
discutidos nos capítulos anteriores com os achados da pesquisa em campo. A
análise estrutura-se em três eixos:

a) Procedimentos docentes nas Salas de Recursos Multifuncionais;
b) Percepções de professores sobre o Atendimento Educacional Especializado e
as Salas de Recursos Multifuncionais;
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c) Interações entre os professores das Salas de Recursos e os demais
segmentos da escola;

Destes eixos centrais foram emergindo categorias de acordo com a análise das
percepções dos professores das SRM.
EIXO 1 – Procedimentos docentes nas Salas de Recursos Multifuncionais


Atividades desenvolvidas na escola (atividades docentes, ações
inclusivas da escola, práticas contrárias e assertivas, plano de
ação, Projeto Político Pedagógico);



Orientações no espaço da SRM (trabalho pedagógico, orientações
dadas à comunidade escolar);



Acompanhamento dos alunos (frequência, métodos pedagógicos
específicos);

EIXO 2 – Percepções de professores sobre o Atendimento Educacional
Especializado e as Salas de Recursos Multifuncionais.


Percepções sobre a aprendizagem;



Expectativa sobre o aluno;



Opinião sobre a inclusão escolar;



Percepções sobre a escola, participação dos professores e
trabalho;



Percepções sobre formação;



Percepções sobre acessibilidade;

EIXO 3 – Interações entre professores das Salas de Recursos e os demais
segmentos da escola.


Manifestações contrárias e favoráveis à inclusão;



Interações dos alunos, público alvo do AEE;



Interações com os professores da classe regular;
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Participação dos gestores;



Interações com a comunidade externa, pais e responsáveis;

3.3.1 Procedimentos docentes nas Salas de Recursos Multifuncionais (Eixo1)
Neste eixo pretende-se identificar e discutir, considerando-se as categorias
emergidas, as práticas docentes dos professores em atuação nas SRM;
configuração destas salas; orientações recebidas e ministradas por estes
professores sobre o trabalho pedagógico; acompanhamento dos alunos; ações
inclusivas realizadas na escola; a existência de um Plano de Ação e a articulação
com o PPP da escola.

3.3.1.1 Atividades desenvolvidas na escola (atividades docentes, ações inclusivas
da escola, práticas contrárias e assertivas, plano de ação, PPP)
A visibilidade das atividades desenvolvidas na escola, dirigidas ao
acompanhamento dos alunos com deficiência e TGD21, é um aspecto importante
para que perceber como ocorre o processo de implantação e o funcionamento das
SRM. Precisa, portanto, estar articulado com o PPP da escola e em consonância
com um Plano de Ação das Salas de Recursos. Verificar em qual medida o processo
de inclusão de pessoas com deficiência, TGD e Altas Habilidades é promovido na
escola se atrela ao conjunto de atividades nela desenvolvido, numa perspectiva
interligada e colaborativa entre seus segmentos. O aguardado dos profissionais
destas salas, segundo observado na legislação e normatização específica, é a de
que atendam aos alunos, público-alvo do AEE, numa perspectiva colaborativa com o
professor da classe comum para a definição de estratégias pedagógicas; preparem
o material específico para o uso dos alunos na sala de recursos; orientem e
elaborem materiais didático-pedagógicos a serem utilizados no ensino comum
(ALVES; GOTTI; GRIBOSKI, 2006). Diante do exposto, analisam-se as percepções
dos professores das salas de recursos das escolas pesquisadas. Quanto às
atividades realizadas nas escolas, os depoimentos foram:

21

Como dito anteriormente, não foram identificados alunos com altas habilidades nas escolas pesquisadas.
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Escola Alfa

Trabalho, especificamente, aqui na sala de recursos multifuncionais
como professora. As atividades que exerço é atendimento ao aluno,
especialmente ao aluno surdo, porque nós temos dois alunos que
não são surdos e que a gente faz o atendimento [...] Um deles está
escrito paralisia cerebral, no atestado, mas um atestado de dez anos
atrás (LENA, 2012).

A outra entrevistada disse: “Trabalho em sala de recursos multifuncional, mas
com língua portuguesa como segunda língua” (CRISTIANE, 2012)
.

Escola Gama
Nesta escola, os relatos se deram conforme seguem: “Sou professora da sala
de recursos e trabalho com alunos com deficiência intelectual e TGD” (DIANA,
2012); “Sou professora da sala de recursos multifuncionais e presto atendimento aos
alunos

com

deficiência

intelectual

e

também

com

transtorno

global

do

desenvolvimento” (JANE, 2012): “Pela manhã na sala de recursos e pela tarde na
classe regular ensinando português” (CARLOS, 2012); “Atuo com os deficientes
intelectuais na Sala de Recursos” (ANA MARIA, 2012). A estes se acrescentam:
Desempenho a atividade de atendimento, de apoio ao aluno com
surdez na sala de recursos multifuncionais. Aqui, a partir da triagem,
a gente observa o que precisa ser trabalhado no aluno. Questões
cognitivas, se for o caso, a questão social e principalmente questões
específicas para o surdo que é a avaliação e as singularidades e
especificidades deles (VANDA, 2012).
Pela manhã eu trabalho na classe regular como professora de língua
portuguesa no ensino médio I, II e III. Pela tarde, trabalho na sala de
recursos multifuncionais como professora de língua portuguesa como
segunda língua (PAULA, 2012).

Estas foram informações iniciais quanto à atuação nas salas de recursos nas
duas escolas, dão conta de que cada professor atende um grupo específico dos
alunos contemplados pelo AEE, excetuando os alunos com altas habilidades. Isto
configura, inicialmente, para um atendimento direcionado por área, demandando
formação específica. Foi possível observar também que nem todos os professores
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trabalham na sala de recursos integralmente, ou seja, em regime de 40 horas
semanais. A professora Lena, da Escola Alfa, ao destacar que atendia, além de
surdos, dois alunos à parte desse grupo, informou a falta de especificação para a
deficiência dos dois estudantes, mostrando desconfiança acerca do relatório de um
deles.
Para além da formação específica necessária à atuação nas salas de
recursos, estes profissionais dispõem também do acompanhamento dos Centros de
Atendimento Educacional Especializado – CAS, Pestalozzi, CEEBA, NAAHS, CAP no sentido de subsidiar as demandas profissionais e realizar a prática pedagógica
junto aos alunos com deficiência, TGD e altas habilidades. Estes centros, outrora
Escolas Especiais, contam com profissionais preparados de modo a dar suporte às
escolas com salas de recursos, alusivo à realização de cursos, capacitações,
oficinas, seminários, palestras, atendimento às famílias dos estudantes, se
necessário, como também ao acompanhamento direto nas unidades de ensino. São
espaços aos quais os professores das salas de recursos podem recorrer em busca
de orientações sobre o trabalho pedagógico. Sobre este aspecto, refletido nas
atividades desempenhadas nas escolas com salas de recursos, as professoras
disseram: “Além da coordenação e da direção (escola) temos o acompanhamento
de duas professoras do Pestalozzi”. (DIANA, Escola Gama, 2012). A docente da
outra escola completou: “Ao trabalho pedagógico estamos sempre recorrendo ao
professor da sala comum. Sempre! Sempre! Sempre! E ao intérprete para ajudar
sempre. Gostaria de poder contar com todos os recursos”. (LENA, Escola Alfa,
2012).
De acordo com o expressado pelas professoras Diana e Lena há uma
tentativa de desenvolvimento do trabalho de forma articulada com outros
profissionais da escola e os CAEE. Prevalece como visto o desejo de melhorar o
trabalho por elas desenvolvido, no sentido de oferecer bom acompanhamento aos
alunos. Na medida em que profissionais dos CAEE visitam as respectivas unidades
de ensino e discutem o cotidiano, verifica-se uma intencionalidade em fortalecer o
AEE e o processo de inclusão escolar. Sobre o acompanhamento dos CAEE nas
unidades de ensino, se tem as seguintes declarações:

113

Escola Alfa
Por conta da greve, esse ano a gente não teve isso, mas assim,
estou sentindo falta daquelas reuniões mensais realizadas pela
coordenação de educação especial com os centros de atendimento
educacional especializado, professores das salas de recursos
multifuncionais e NAAHS, que era um momento em que a gente
buscava um apoio pedagógico. Pra falar a verdade, esse ano não
busquei o recurso. Na prática o que falta é isso. Um momento em
que eu possa fechar a sala e procurar ligar, intervir no CEEBA e
CAS. Eu sei que quando a gente chega lá tem o apoio. Eu quero
fazer isso naquelas reuniões, mas não tenho buscado. Isso é uma
falha que a gente precisa corrigir. É isso aí! Não tenho buscado não.
Sei por que as meninas vêm aqui, dos Centros, nas reuniões, dizem
isso. (LENA, 2012).

Esta professora reconhece a necessidade de administrar melhor o tempo no
sentido de fortalecer as ligações com os CAEE. O elemento “greve” aparece como
um entrave episódico nas atividades docentes desenvolvidas na escola, com
repercussão no planejamento das ações e acompanhamento pedagógico. Todavia,
observa-se um problema organizacional prevalente que extrapola o trabalho, pois a
SEC não tem conseguido estabelecer e manter o acompanhamento constante nas
escolas. As reuniões citadas pela professora constituíam-se num momento valoroso
de interlocução para discutir a Educação Inclusiva e contaram com a participação de
três segmentos importantes do processo de Inclusão Escolar: os professores das
SRM; os profissionais dos CAEE e a CEE. A precariedade do processo de Inclusão
Escolar na rede educacional está presente também no relato de outra professora:
Na verdade eu recorro a tudo, mas assim, sempre procurando
material, principalmente material visual, para orientar eles nas
atividades. Tanto as atividades da sala de aula, como as atividades
complementares a essas atividades [...]. Nós procuramos os centros.
Esse ano, já tivemos uma reunião, eles estiveram aqui. Na verdade
não foi o CAS, mas sim o pessoal do Pestalozzi, porque ainda não se
tinha certeza que seria o pessoal do CAS. (CRISTIANE, 2012).

Há esforço para oferecer e garantir o acesso dos estudantes acompanhados
na sala de recursos aos conteúdos e atividades trabalhados na escola, fato
verificado no acompanhamento de alunos com surdez por parte de Cristiane. Ela
lança mãos de materiais visuais visando subsidiar o ensino da Língua Portuguesa
para surdos e estão presentes, na sua fala, aspectos reforçando o entendimento de
que a Sala de Recursos é vista, pelos professores da classe regular, como o espaço
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pedagógico específico para suprir as necessidades de aprendizagem dos alunos
com deficiência. A orientação dada por ela aos estudantes atendidos diz respeito às
“atividades da sala de aula”, isto é, orientações voltadas a ofertar ao aluno aquilo
que ele não conseguiu acessar e desenvolver na classe regular, assim como
“atividades complementares” inerentes ao AEE. As palavras da entrevistada
denotam a falta de um trabalho intenso de articulação entre os docentes da classe
regular com os da sala de recursos. Tal postura recai sobre o sugerido por Mazzotta
(2010, p.82): “Nesse sentido é oportuno lembrar que a inclusão escolar implica ação
interdisciplinar [...] interdisciplinaridade significa, pois, ação comum”. A escola ao se
pretender inclusiva precisa agir de forma articulada e as ações pensadas numa
perspectiva

abrangente,

de

maneira

a

fomentar

práticas

cooperativas

interdisciplinares com Gestores, professores da classe comum e de recursos,
buscando agregar a família, os estudantes e a rede educacional em prol da melhoria
da educação.

Observa-se na precariedade supracitada, uma crítica extensiva à

qualidade do acompanhamento pelos CAEE por não ser prestado de forma
sistemática. Isto implica diretamente nas praticas pedagógicas desenvolvidas nas
unidades de ensino, pois, uma vez feito dentro de um planejamento adequado,
poderia intensificar as discussões sobre aspectos teóricos e práticos das questões
metodológicas e formativas do AEE, objetivando aperfeiçoa-lo gradativamente.

Escola Gama

As considerações dos professores prosseguiram quando abordado o apoio
dado ou não às atividades pedagógicas desenvolvidas nas salas de recursos. Sobre
isso depuseram: “À coordenação (escolar) e ao instrutor surdo da sala de recursos
multifuncionais, vou pela manhã ou no horário que ele possa me atender e vou tirar
as minhas dúvidas”. (PAULA, 2012). A esta declaração, somam-se:
Recorro aos próprios colegas, e no caso de quando eu estava
fazendo o curso, aos professores do curso, aos tutores e aos colegas
de curso também. [...] O pessoal dos Centros vem, mas não é
constante, uma vez no mês, e como a gente teve um período muito
grande de greve houve uma pausa, agora o Centro já retornou.
(JANE, 2012).
Deus [risos]! Na verdade, o que se busca muito, hoje em dia, é dar
suporte ao trabalho do professor, mas na prática, o que se vê, é a
pessoa tentando acertar. É isso que a gente vê e que eu acho
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louvável. Dentro da minha prática eu sempre busquei leituras,
referências de outros, mas especificamente, hoje em dia, eu não vejo
um suporte muito bom. Ainda persiste a coisa do processo, tentativas
de busca de melhoria, mas algo concreto, um suporte, não tem nada.
[...] Sobre os Centros... Olha, vou chamar de modismo isso. Essa
coisa do centro eu acho meio confusa. Porque, observe. E até
repercute na situação. Vou falar. Sou do DA (deficiência auditiva).
Porque se vem para atender o deficiente auditivo, nós entendemos
que tem uma demanda, uma experiência para dar esse suporte. E o
que acontece? Hoje o suporte por parte dos centros deveria ser dos
CAS. É considerado o CAS, só que o CAS não tem experiências que
a Escola Gama tem. Olha para aqui (direciona-se à sala). A sala
está cheia de alunos do segundo e terceiro anos. Então o CAS, não
é que ele não queira. Para eles é difícil porque não tem experiência
nisso. As pessoas lá, que são bem conceituadas, elas não tem a
experiência nessa área. A experiência que eles têm é com o
primário. Assim, poderia ajudar. Então essa relação não está bem
definida. Quem vem. Eu vejo muito acontecendo com DI (deficiência
intelectual), mas com surdez acho que as coisas estão meio soltas.
[...] É como eu lhe falei. Como a gente se conhece, em educação
inclusiva todo mundo se conhece, então você sabe a quem você
pode recorrer. No caso da Escola Gama até solicitei. A professora
[...], ela trabalha com surdos, veio aqui e perguntou (se precisavam
de ajuda). Ótimo! Pode vir. É sempre bom agregar conhecimento
com o outro, fazer a troca. Pedi a presença de alguém, mas a gente
sabe que pra eles (CAS) não seria muito fácil porque nossas
dificuldades, para eles, seria uma caminhada. (VANDA, 2012).

No quesito orientações sobre o trabalho pedagógico, nota-se que os
professores da sala de recursos reconhecem a necessidade de suporte e apoio no
desenvolvimento das atividades. Este apoio vai desde o advindo de colegas
docentes, passando pela coordenação pedagógica, até os CAEE. É notória a visão
destes professores quando afirmam que, para dar andamento ao processo de
inclusão escolar dos alunos com deficiência, TGD e altas habilidades na escola,
todos devem estar bem articulados e contar com o suporte dos Centros, que têm
desempenhado suas atribuições e acompanhamento, junto às escolas, de forma
irregular e insuficiente, na opinião de alguns dos entrevistados. A figura do instrutor
surdo também aparece como importante para o andamento das atividades na sala
de recursos e de suporte pedagógico. Portanto, há consenso de que o processo de
Inclusão Escolar exige articulação dos membros da escola e dos gestores públicos.
É necessária, assim, a construção e efetivação de uma equipe de trabalho, em
consonância com o AEE, articulada com as SRM. Manzini (2011, p. 11) chama a
atenção para a análise deste aspecto por que:
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É possível identificar se o trabalho de inclusão está sendo realizado
conjuntamente, dentro de um planejamento da escola, ou se o
professor que realiza o Atendimento Educacional Especializado
continua sendo o “especialista” que decide, dentre as suas condições
concretas de trabalho, o que deve ser feito. Assim, se isto estiver
ocorrendo, pode indicar uma prática pedagógica solitária e à margem
do planejamento escolar.

O autor aponta para um ponto comum percebido nas escolas Alfa e Gama.
Não ocorre ainda um trabalho articulado entre os professores da classe regular e os
da sala de recursos, atribuindo ao referido espaço pedagógico a característica de
locus especial e particular para dar conta das demandas inerentes aos estudantes
com deficiência e TGD, tirando a responsabilidade dos demais integrantes da escola
no tocante ao comprometimento educacional comum aos alunos, sem exceção,
sobretudo ao acesso de todos à Educação, dever a ser cumprido pelas escolas. A
perspectiva do trabalho em equipe, participativo, necessário também ao AEE é
fragilizada quando não se observa plena concordância com o explicitado no Artigo 9
da Resolução nº 4/CNE (BRASIL, 2009) na qual se tem:

A elaboração e a execução do plano de AEE são de competência
dos professores que atuam na sala de recursos multifuncionais ou
Centros de AEE, em articulação com os demais professores do
ensino regular, com a participação das famílias e em interface com
os demais serviços setoriais da saúde, da assistência social, entre
outros necessários ao atendimento.

Logo, se constata nas duas escolas pesquisadas, independentemente do
empenho e esforço por parte dos professores das salas de recursos em melhorar o
AEE, numa tentativa de desempenhar as praticas pedagógicas específicas, apenas
a discreta participação dos outros grupos da escola no processo de inclusão escolar
das pessoas com deficiência e TGD. O apoio e articulação de gestores, familiares,
professores da classe regular, CAEE apresenta-se timidamente e os professores
das SRM “assumem” o papel, quase solitário, de Especialistas capazes de resolver
todas as demandas dos alunos com deficiência e TGD, mesmo reconhecendo a
relevância do trabalho cooperativo e participativo.
Uma das funções das salas de recursos é a de promover iniciativas de
fomento à inclusão dentro da escola. A articulação entre os professores e equipe
gestora é necessária para potencializar as ações pedagógicas e formativas da
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equipe escolar, levando ao funcionamento efetivo dessas salas, em conformidade
com a legislação específica. Neste sentido:

À gestão escolar compete implementar ações que garantam a
formação das pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, nas
unidades de ensino. Ela pode se dar por meio de palestras
informativas e formações em nível de aperfeiçoamento e
especialização para os professores que atuam ou atuarão no AEE
(ROPOLI, E.; MANTOAN, M.; SANTOS, M; MACHADO, R., 2010).

Deste modo, à medida que os professores das salas de recursos participam
de cursos e ampliam sua formação, podem retornar a formação adquirida e efetivar
ações dentro da escola para toda a comunidade, através de palestras, oficinas e
encontros. Quando há uma relação em sintonia, de forma colaborativa, possibilitase, supostamente, avançar na qualidade do ensino na escola e também no AEE.
Os docentes da Escola Gama, fizeram as seguintes considerações sobre a
relação entre sala de recursos e a escola, quanto às ações de fomento à inclusão foi
dito a respeito das iniciativas: “Realiza eventos. O dia do surdo, capoeira, desfile da
Primavera. Eles ficam tão alegres. É gratificante. Este ano por conta da greve foram
feitos poucos.” (ANA MARIA, 2012). E os outros depoentes assim se manifestaram:
A escola oferece cursos de Libras para os alunos [...] Temos
instrutores de Libras. Já teve. Até o ano passado teve à noite.
Agora, esse ano, acho que não. Já teve para a comunidade. Aqui
tem instrutor surdo então... Tem [...], que trabalha no matutino e a
noite também. Tem intérprete... (DIANA, 2012).
A escola encaminha para cursos. Atualmente não está tendo
cursos, mas já houve uma época onde aconteciam cursos aqui
dentro. Vamos começar um curso de Libras este ano para os
próprios professores e para a comunidade e será ministrado por
instrutores de Libras e intérprete. Mas já teve cursos para alunos
com deficiência, sobre avaliação. O pessoal já deu curso aqui, lá
pela SEC, pelo IAT, que já veio aqui também. (JANE, 2012).
Na visão da direção da escola, realiza. Exemplo. Aceleração.
Acelerar os alunos com necessidades especiais. É uma ação. Si é
boa? Na visão deles é boa. Ações vindas da secretaria. “Mais
Educação”. Mas assim, quando a coisa vem. Como é esse “Mais
Educação”? Como é isso para o surdo. Então acaba sendo “mais
complicação”. Então é isso. Eles trazem as ações, só que ainda
não pensando o processo de inclusão, não apitam para a inclusão
então fica aquém. (VANDA, 2012).
A escola nem faz muitas ações para os ouvintes. Não tem
passeios, não tem visitações e nem muitas coisas que os ouvintes
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tenham acesso, imagine para os deficientes. Eu vejo quando
fazem interno, aqui na escola, gincanas, gincanas pedagógicas.
Eu vejo que há sim uma preocupação em incluir todos. Vejo
algumas ações dentro da escola. Fora dela não vejo. (PAULA,
2012).

Na Escola Gama, pode-se dizer, as percepções das professoras sobre as
ações inclusivas promovidas pela gestão são divergentes em alguns aspectos. Para
Diana, Jane e Ana Maria a escola tem cumprido o papel de promover a Educação
Inclusiva na comunidade, pois realiza eventos, cursos, possibilitando aos
professores das SRM organizar e efetivar ao ensinar a Libras, por exemplo,
mantendo-se aberta a formadores externos. Entretanto, para Paula e Vanda as
ações da escola são mínimas, embora haja a preocupação em incluir a todos nos
eventos realizados. As professoras parecem compreender a importância da
articulação entre as SRM e a gestão para a concretização de encaminhamentos em
prol da inclusão escolar. Contudo, Vanda faz associação entre as ações inclusivas
escolares e os programas do MEC Mais Educação e Aceleração, como se estes
fossem compreendidos pelos gestores como inclusivos para pessoas com
deficiência.

O necessário a isso, entretanto, sinaliza para estratégias de

acessibilidade nas quais os alunos do AEE participem destes programas e se sintam
incluídos. Do exposto pelas professoras, a Escola Gama demonstra esforço para
viabilizar e fomentar a Inclusão Escolar. Todavia, mais uma vez, a precariedade do
sistema educacional se faz presente. Referindo-se à Escola Alfa, é tecido o
seguinte comentário:
Tem no projeto político pedagógico da escola ações que contemplam
a inclusão, questões específicas para a inclusão, mas na realidade,
tem tudo lá escrito, tudo bonitinho, mas na realidade são bem poucas
as ações que a escola oferece para a inclusão [...] A gente procura
sensibilizar os professores, todo o pessoal da escola. No início do
ano, na semana pedagógica fizemos uma reunião com os
professores. Pedimos a [...], uma das professoras da especialização,
fonoaudióloga, adorei ela, pra vê se ela podia vir aqui na escola e ela
veio e foi muito bom. Falou sobre a surdez. No momento eles
(professores) ficam bem sensibilizados, mas depois, parece que vão
esquecendo. Não sei se por causa do trabalho, as salas de aulas
muito cheias, os meninos agora estão com muito trabalho por conta
das disciplinas, parece que vão esquecendo. É preciso ainda muito
trabalho de sensibilização. (CRISTIANE, 2012).
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Do exposto, percebe-se que, embora haja iniciativas da escola para receber
os alunos, público-alvo do AEE e subsidiar a sala de recursos para melhor
desenvolver o trabalho, estas se mostram insuficientes. Existem obstáculos na
conexão entre os professores das salas de recursos e a comunidade escolar.
Mesmo com as escolas fazendo o encaminhamento dos professores para a
realização de cursos específicos na área da Educação Especial, além de promovêlos em suas dependências, prevalece insatisfação na condução do processo, tanto
na verificação da eficácia das ações tomadas, quanto no acompanhamento dos
estudantes. Professores que participam de eventos nos quais o maior objetivo é o de
sensibilizar para a questão da deficiência, com o passar do tempo, conforme dito
pela professora Cristiane, isso tende a cair no esquecimento. Ações do AEE,
contempladas no PPP da escola, mas não verificadas na prática, dentre outros
aspectos, sinalizam que, nestas escolas, a relação entre as Salas de Recursos e os
demais segmentos carece de fortalecimento, a partir do repensar de práticas, formas
de diálogo e, conforme atina Baptista (2011), “investimento contínuo no trabalho
coletivo e nas trocas que permitem a circulação do conhecimento sobre o aluno [...]
abrindo espaço para o novo”.
No projeto da escola é preciso ser traçadas estratégias para que os
professores consigam dialogar, demandando, também dos docentes, vontade e
iniciativa motivando-os a discutir o cotidiano escolar, levando em consideração as
percepções sobre educação, estudantes, a fim de suplantar as dificuldades ali
existentes, através de propostas tangíveis dentro das possibilidades da comunidade.
Esta prerrogativa remete pensar a Educação de forma crítica ponderando, de acordo
com Nobre (2004, p.9-10) que “não é possível mostrar “como as coisas são” senão a
partir da perspectiva de “como deveriam ser” e neste sentido, “crítica” significa, antes
de mais nada, dizer o que é em vista do que ainda não é, mas pode ser”. Portanto,
pensar estratégias dentro da escola para promover o processo de inclusão escolar,
requer de toda a equipe uma visão para além do imediato, visando, neste cotidiano
percebido, possibilidades de melhora. Buscar o novo no que já existe. O processo
de inclusão escolar é real, contínuo e os obstáculos existentes demandam uma
análise no sentido do que precisa ser superado para que “as potencialidades
melhores presentes no existente possam se realizar”. (NOBRE, 2004).
A elaboração de um Plano de Ação das Salas de Recursos Multifuncionais foi
solicitada pela Secretaria da Educação, no ano de 2010, a todas as escolas onde
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havia o AEE em atividade. Este plano deveria ser preparado pelos professores
destas salas, impresso em três cópias, e entregues a secretaria para avaliação.
Após devolutiva, seria divulgado nas respectivas unidades de ensino no ano de
2011. Sobre a existência deste plano e sua divulgação nas escolas observou-se,
como constatado numa das falas da Escola Alfa que: “O plano foi entregue à SEC,
mas não foi divulgado na escola”. (CRISTIANE, 2012). E, além disso, outra
professora dessa mesma escola expôs:

Eu e minhas colegas fizemos uma pastinha e entregamos a direção e
a coordenação. Trabalhamos na semana pedagógica do ano
passado e na desse ano também. Mas acho que deve ser trabalhado
com todos. Pensamos em trabalhar o AEE em cada sala de aula com
os alunos. A gente faz isso. Todo o ano a gente passa nas salas de
aula e fala do AEE, mas ao longo do ano eles esquecem. (LENA,
2012).

Na fala de Lena é vista com clareza a tendência das SRM de se constituírem
num “espaço especial”, porque as ações são solicitadas à classe e não à escola, ou
seja, há uma separação. Percebe-se também divergência entre o dito pelas
professoras da Escola Alfa sobre a divulgação do Plano de Ação, sendo o mesmo
observado na Escola Gama, onde foi relatado:

Possui e foi criado em 2010, na época em que a SEC solicitou sua
criação e divulgação nas escolas. Além dos relatórios semestrais.
Acho que não foi apresentado à comunidade escolar. Ele foi
entregue à direção, mas não repassou para os professores. (DIANA,
2012).
Apresentamos na semana pedagógica. Apresentamos o que é o
plano de ação, o que é o AEE, qual é a função da sala de recursos
multifuncionais, qual é a função do intérprete. A gente apresenta e
isso faz com que o professor fique mais próximo da sala. [...] Então
todos estão cientes do que é a SRM, sim. Todos estão. Sabem o que
é esse espaço, sabem que o atendimento ocorre em turno oposto.
Eles estão cientes disso. O que eu percebo é que o professor não
vem muito por causa da questão do tempo. O professor da classe
regular entende que a responsabilidade com o aluno com deficiência
é da sala de recursos. Ele não se vê como responsável desse aluno.
Ele sabe que tem esse atendimento então qualquer problema já
encaminha para nós, inclusive a avaliação. Se o aluno não está
conseguindo realizar o professor encaminha logo para a sala de
recursos. Ora, se o aluno não conseguiu realizar na classe regular
ele vai conseguir realizar aqui? (PAULA, 2012).
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A configuração de “espaço especial” atribuída, ainda que indiretamente, à
sala de recursos aparece nas duas escolas. Há o entendimento, por parte de muitos
na comunidade escolar, de que todas as questões pertinentes à inclusão de pessoas
com deficiência e TGD dizem respeito, quase exclusivamente, aos professores das
SRM, entretanto, tal alcunha funciona contrariamente ao processo de inclusão
escolar por não delegar a todos da escola a responsabilidade equânime pelos
estudantes e respectivo desenvolvimento educacional destes. De certa forma, ainda
que os docentes das salas de recursos percebam a situação problemática, não têm
conseguido desconstruir a mentalidade desagregadora sobre o processo de inclusão
escolar e, neste sentido, para tentar transformar a situação, é necessário entender a
postura de Costa (2010, p.123), quando diz: “O conhecimento dos fundamentos da
educação

e

a

dinâmica

da

escola

fazem-se

central

na

elaboração

e

encaminhamento das propostas e decisões coletivas”. Portanto, promover a
educação inclusiva requer envolvimento colaborativo de todos nesse processo
(professores, coordenadores, gestores, estudantes, familiares, funcionários, dentre
outros) e um esforço conjunto voltado ao funcionamento das SRM, espaço onde se
agregam ações de aprimoramento ao processo formativo dos estudantes, que
deveriam ser acompanhadas pelos demais segmentos da escola, objetivando
contribuir para a melhoria da educação.
Em meio às entrevistas, surgiu a questão sobre adaptação de verificações
para os alunos com deficiência, concernente à acessibilidade. A entrevistada da
Escola Gama pontuou:
Essa questão da adaptação, a gente luta muito para que a prova seja
passada para nós, com antecedência, para que a gente dê uma
olhada. Aqui não ocorre. Pedimos que não façam questões muito
subjetivas porque o surdo tem dificuldade na hora da escrita e às
vezes o professor não entende. A questão da redação, eles fazem,
mas estamos abertos para discutir com o professor os pontos
glosáveis com relação ao surdo, mas infelizmente aqui não ocorre.
(PAULA, 2012).

A questão da adequação das avaliações para alunos com deficiência se
constitui em um problema antigo. A necessidade para a adaptação curricular e das
avaliações a serem feitas pelos professores, na perspectiva Legal, desponta no item
4 das Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (BRASIL,
MEC, 2001) e diz:
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Na organização das classes comuns faz-se necessário prever
flexibilizações e adaptações curriculares, que considerem o
significado prático e instrumental dos conteúdos básicos,
metodologias de ensino e recursos didáticos diferenciados e
processos de avaliação adequados ao desenvolvimento dos alunos
que apresentam necessidades educacionais especiais, em
consonância com o projeto político pedagógico da escola, respeitada
a frequência obrigatória.

De forma adversa ao exposto na legislação, muitos professores da classe
regular resistem em discutir e elaborar atividades diferenciadas para os alunos,
cujas necessidades específicas carecem de observação, no sentido de poder ter
acesso às proposições. Esta conduta impacta no estudante com deficiência, pois ao
notar no professor a falta de interesse e preocupação em adaptar as avaliações,
identifica, consequentemente, a manifestação de preconceito. Estudo realizado por
Silva (2009), junto a alunos com deficiência visual incluídos numa escola da rede
estadual de ensino em Salvador, demonstra que eles percebem bem as relações
estabelecidas no referido espaço, identificam o preconceito e sabem nomeá-lo. Esta
resistência apontada por Paula, presente na atitude de alguns professores da classe
regular em não encaminhar as avaliações e dialogar com o professor da sala de
recursos, apresenta características de preconceito na medida em que não há o
exercício de alteridade e, por conseguinte, anula-se a possibilidade de identificação
com o outro, por intermédio da negação. Silva (2009, p.65) ajuda a entender esta
posição, ao definir o indivíduo preconceituoso como aquele que “fecha-se
dogmaticamente em determinadas opiniões, sendo assim impedido de ter algum
conhecimento sobre o objeto que o faria rever suas posições, e assim, ultrapassar o
juízo provisório”. A recusa em rever as verificações elaboradas, em reconhecer a
necessidade de adaptar o currículo, a busca por justificativas ancoradas no discurso
da falta de tempo para entreter-se com questões da deficiência, suscitam a paulatina
postura de distanciamento, algo perigoso para uma educação emancipatória porque
a identificação, fundamental para desconstruir preconceitos, conforme alerta Silva
(2009, p.67): “Só é possível por meio da convivência, na medida em que enfatiza o
que não é igual e, ao mesmo tempo, ressalta a ideia de ser igual na diferença,
desafiando os receios do estranhamento e do medo”.
Assim, estar aberto à experiência possibilita aos indivíduos a oportunidade de
enfrentar os medos e reconfigurar pensamentos discriminatórios engessados e
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impeditivos de reflexão e ações transformadoras possíveis de impulsionar maior
envolvimento e comprometimento com a Educação e outros seres humanos. Nesse
sentido pode-se considerar também que, de acordo com Bondía (2001, p.21),
“experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca”.
A expressão “falta de tempo” aparece também na fala da professora Paula
(Escola Gama), que parece acreditar neste aspecto dito por professores da classe
regular como determinante para o não investimento em formação e também para a
ausência no acompanhamento dos alunos com deficiência e TGD nas salas de
recursos.
O principal objetivo deste Plano de Ação foi divulgar o AEE nas escolas, as
SRM e suas características junto, principalmente, aos gestores, coordenadores
pedagógicos e professores, no período da Jornada Pedagógica. Pelo exposto nos
relatos, o cumprimento da elaboração foi alcançado, mas houve divergência quanto
à divulgação na comunidade escolar. Este Plano também deve, convém frisar, se
articular com o PPP da escola, conforme consta no item IV, do Art. 10 da Resolução
CNE/CEB nº 4/2009 tratando da institucionalização do AEE, ao determinar a
necessidade de o Plano do AEE - este é o tratamento dado na lei ao termo Plano de
Ação - identificar as necessidades educacionais específicas dos alunos e definir
recursos necessários às atividades a serem desenvolvidas. Sobre a contemplação
do AEE pelo PPP das unidades de ensino se pontuou:

Escola Alfa
Trata, mas não tem ações voltadas para o AEE, inclusive o trabalho
para a UNEB foi em cima disso aí e as nossas propostas são
aquelas ali e que nós conseguimos, ao longo do segundo semestre
fazer isso aí. Nós conseguimos elaborar muitas coisas junto com os
professores e o PPP, mas veio a greve e parou tudo. A coordenadora
ficou de chamar o grupo para a gente começar, mas até hoje nada.
Não consegue. Tratar da inclusão, mas não consegue. (LENA,
2012).

Escola Gama

Sim! Eu fiz um trabalho com os professores da oficina que eu falei,
no ano passado e não disse a eles que tínhamos um PPP. Eles não
sabiam. Fiz com que eles percebessem. Eles fizeram a prova da
SEC e acertaram por conta do curso que fiz. Eles agradeceram. No
papel está tudo pronto e anotado. Inclusive nas ações do PPP
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concernentes à sala de apoio, depois da greve, vimos que
precisavam ser mudadas. Essas ações, da nossa escola como um
todo, podem agregar as ações da sala de apoio, mas não com muita
consistência e precisamos arrumar. (VANDA, 2012).

Diana, Carlos, Ana Maria (da Escola Gama) e Cristiane (da Escola Alfa) se
limitaram em afirmar que o AEE estava contemplado pelo PPP. Todavia, as demais
professoras apontaram para uma abordagem, também insuficiente, do PPP sobre o
AEE nas duas escolas, mesmo tendo, algumas destas docentes, realizado ações no
sentido de melhor articulá-los.
O local de funcionamento das SRM das duas escolas é considerado
insatisfatório para as professoras em função do espaço físico, instalações e
mobiliários. O restante da escola, segundo as docentes, passava por reformas
anuais, mas havia o problema da acessibilidade física. Grande número de alunos
atendidos e as condições para o acompanhamento não eram favoráveis, porém a
equipe se esforçava para oferecer o melhor a todos os estudantes. A maior parte do
tempo, como percebido nas observações, os docentes das salas de recursos
orientavam os alunos com relação às atividades trazidas da sala de aula regular,
principalmente os alunos surdos orientados. Já os alunos com deficiência intelectual,
realizavam atividades lúdicas e com jogos educativos.
Muitos dos materiais pedagógicos (jogos, mapas, esquemas etc.) elaborados
pelos professores e atividades realizadas pelos estudantes eram guardados para ser
utilizados posteriormente com outros grupos. Na Escola Alfa não foi verificada a
presença do instrutor de língua de sinais surdo na sala de recursos, apenas um
intérprete de Libras compareceu em determinado momento e auxiliou a única
professora trabalhando naquele turno para acompanhar um grande número de
alunos surdos, um com baixa visão e outro sem diagnóstico definido. Na Escola
Gama havia uma instrutora surda, mas pouco presente na sala de recursos.
Segundo as professoras, essa profissional passava a maior parte do tempo na
Oficina Pedagógica, em prédio anexo ao da escola regular. Esta questão será mais
bem discutida adiante.
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3.3.1.2 Orientações no espaço da SRM (trabalho pedagógico, orientações dadas à
comunidade escolar)
Muito pode ser revelado sobre o funcionamento das SRM a partir das práticas
realizadas pelos professores. Para se ter referencial analítico deste item, retoma-se
o dito na Resolução CNE/CEB nº4/2009, Art. 12 sobre as atribuições dos
professores do AEE:
• Elaboração, execução e avaliação do plano de AEE do estudante;
• Definição do cronograma e das atividades do atendimento do
estudante;
• Organização de estratégias pedagógicas e identificação e produção
de recursos acessíveis;
• Ensino e desenvolvimento das atividades próprias do AEE, tais
como: Libras, Braille, orientação e mobilidade, Língua Portuguesa
para alunos surdos; informática acessível; Comunicação Alternativa e
Aumentativa - CAA, atividades de desenvolvimento das habilidades
mentais superiores e atividades de enriquecimento curricular;
• Acompanhamento da funcionalidade e usabilidade dos recursos de
tecnologia assistiva na sala de aula comum e demais ambientes
escolares;
• Articulação com os professores das classes comuns, nas diferentes
etapas e modalidades de ensino;
• Orientação aos professores do ensino regular e às famílias sobre a
aplicabilidade e funcionalidade dos recursos utilizados pelo
estudante;
• Interface com as áreas da saúde, assistência, trabalho e outras.

As atribuições são muitas. Isto requer cuidado por parte dos gestores para
que os professores realmente possam efetivá-las de acordo com o exposto na
legislação, voltado, mais detidamente, ao acompanhamento destes profissionais no
cotidiano de suas escolas, das dificuldades apresentadas e também na viabilização
das ações pensadas e executadas pela equipe do AEE. O trabalho precisa ser
conjunto e comprometido por todos da escola. Acerca disso, assim se posicionam
os professores das escolas Alfa e Gama:
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Escola Alfa
O aluno surdo... Eu vou me deter ao aluno surdo, porque a demanda
é maior aqui na escola. Então assim, a gente estava sempre dizendo
que o português é uma segunda língua e hoje está sendo
compreendido melhor pelo professor, o professor entende que a
barreira entre ele e o aluno surdo é a comunicação, entende que
precisa fazer curso, isso ficou bem claro para nós, no ano passado,
quando a gente fez esse trabalho com eles. Esse ano está sendo
mais difícil. Por conta da greve, a gente recomeçou em agosto, e
assim, pensamos que esse ano teríamos uma orientação, uma coisa
mais padronizada e ficou estabelecido que esse seria o nosso
trabalho, de inclusive, fazer uma intervenção junto ao projeto político
pedagógico, isso ficou decidido e não aconteceu ainda. Por quê? Por
conta da greve, estarmos acabando a primeira unidade. A gente
pretende fazer isso? Pretende. A professora [...] está de licença
(médica), eu e Cristiane não estamos dando curso, então assim,
sempre vai ter justificativa porque a gente não está fazendo. E é isso
que emperra o trabalho. Então essas orientações, quando eu digo,
padronizadas, assim, planejadas não existem. Existem aquelas de
momento. O menino aparece aqui com uma atividade, com uma
situação, e aí, individualmente a gente procura o professor, diz o que
o aluno não entendeu, o processo que ele está ainda, mas assim,
está faltando uma coisa mais planejadas, estabelecida, organizada.
Não está conseguindo isso dar certo. A participação. Engraçado que
no ano passado a gente conseguiu manter esse ritmo do apoio, mas
agora parece que voltamos para trás, depois dessa greve. Não
conseguimos participar de uma AC. Nem me preparar para isso.
(LENA, 2012).

Interessante notar as dificuldades apontadas pela professora Lena durante o
processo desse trabalho. A docente as reconhece, mas também sinaliza que estas
situações acabam servindo de justificativas constantes para as barreiras ao
aprimoramento do processo de inclusão escolar. Tal atitude remete ao comodismo
diante da urgência de encaminhamentos viáveis de transformações na escola
concernentes à formação e discussão da equipe escolar nas questões sobre o tema.
O reconhecimento das dificuldades implica igualmente na solução das mesmas,
reconhecida em sua fala, quando revela a necessidade de encontrar estratégias
para estabelecer um diálogo constante com os professores da classe regular e os
demais segmentos. Evidencia-se distanciamento na relação entre os professores da
classe regular e os da sala de recursos, sendo tal fato igualmente observado na
Escola Gama onde as preocupações sobre os alunos com deficiência e TGD são
dirigidas aos profissionais das SRM, a partir do entendimento equivocado de serem

127

estes os únicos responsáveis pelo acompanhamento, tendo em vista o reportado
pela professora Diana:

Escola Gama
Passamos quais são as dificuldades que os alunos têm, e com cada
aluno, visto que são diferentes um do outro. Tem alunos que fazem
as atividades sozinhos, com mais autonomia. Tem outros que não.
Apresentam mais dificuldades. Não demonstram interesse, não
levam caderno, ficam na sala brincando, então... São mais estas
questões mesmo, relacionadas à aprendizagem. Os professores
perguntam mais sobre a deficiência. Como lidar com aquele aluno. O
que fazer para aquele aluno aprender? (DIANA, 2012).

As professoras comentaram sobre o trabalho com os professores da classe
regular nas Atividades de Coordenação Pedagógica ou AC e como acontecia:

Escola Alfa

Olha, a gente planejou um estudo de caso. Porque tem meninos que
eles comentam, mas eles não conhecem sobre surdez. Por exemplo,
no ano passado eles aprenderam um pouco sobre surdez. Ano
passado nós fizemos isso, mas esse ano ainda não. Daremos
continuidade, com relação às tarefas, as atividades. Foi muito legal
quando o professor compreendeu sobre a escrita do surdo. Nosso
trabalho precisa ser ampliado para o professor. O professor, às
vezes, está com um aluno com deficiência intelectual na sala e não
percebe isso porque não tem conhecimento. Eu sei que esse é o
nosso papel. Está faltando um entrosamento nosso com a
coordenação. (LENA, 2012).
A gente procura sempre conversar com os professores. Algumas
vezes, até pelo sistema mesmo. Os professores têm aula, o tempo
corrido, os professores não tem tempo, mas a gente procura sempre
conversar como os professores e fazer algumas reuniões. Não
muitas, como nós queríamos, mas na medida do possível a gente vai
explicando a eles que é preciso olhar para o surdo, que é preciso ter
mais um material visual, é preciso dar mais tempo pra eles, e sempre
procurar saber as atividades, procurar ver se eles passam com
antecedência essas atividades para vermos... É difícil, mas a gente
sempre está conversando com eles, nesse sentido. (CRISTIANE,
2012).

Escola Gama
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A gente procura orientar com relação à questão do número de
alunos, sobre a chegada desses alunos. Infelizmente, a gente não
tem feito o trabalho com os professores como a gente gostaria. Nós
estamos tendo certa dificuldade com relação ao atendimento ao
aluno em sala. Hoje mesmo, por exemplo, pela manhã, era o dia de
estarmos na AC. Chegou aluno, chegou pai e a gente foi atender.
Então, neste momento, que poderíamos estar com os professores,
pra fazer orientações, inclusive tratar de questões sobre avaliação, a
questão de ver como o aluno aprende, a gente não foi ver porque a
gente estava aqui. Então esta questão do tempo pra tá com o
professor. Ver nas atividades da AC e a gente não participou, mas a
nossa ideia é participar para poder passar. Já fizemos um
planejamento, questão de slides pra falar um pouco da sala, sobre o
atendimento aqui, até para que o professor não tenha uma visão da
sala de recursos... Porque assim, para que não pensem que os
alunos vem para a sala de recursos e nós teremos que dar um jeito.
Que o aluno vai chegar aqui, iremos consertar e ele irá voltar para a
sala, todo mundo bonitinho e que eles irão aprender e na verdade
não é o nosso papel. (JANE, 2012).

A fala da professora Jane denota tentativas de diálogo com os professores da
classe regular no sentido de que façam o movimento de procura à sala de recursos.
Considerando as muitas atribuições de quem atua nas SRM e a grande demanda de
acompanhamento dos alunos, a coordenação pedagógica não consegue seguir o
compasso. Ela e os demais docentes abraçaram o discurso, a exemplo de Carlos,
ao esclarecer: “Nós fazemos reuniões, no horário da AC, para informar sobre a
deficiência do aluno, para que ele saiba qual é a deficiência, saber como deve
trabalhar e como ele deve avaliar o estudante.” (CARLOS, 2012).
Inclusive nós tentamos iniciar este trabalho com a coordenação, na
jornada pedagógica, mas ela foi curta e por conta da greve não foi
possível, mas agora a gente está retomando o trabalho com os pais,
porque é importante também esse trabalho com os pais, mas a gente
percebe que o trabalho com o professor tem que acontecer. Porque a
gente tem um contato na hora do intervalo. O professor vem e a
gente procura, conversa, procura o professor Carlos, que também
atua na classe regular, de manhã ele é da sala de recursos e de
tarde da sala regular, então ele faz esse elo de conversar, de falar
com o professor, o professor vai e conversar sobre um aluno, mas a
gente, realmente, para pouco tempo para falar com o professor, para
orientar, para falar sobre Educação Inclusiva, falar com todos, não
totalmente, pois sabemos que isso será impossível, mas a gente
tenta. (JANE, 2012).

A gente tem procurado os professores novos. Novos em todos os
sentidos. Novos para trabalhar, novos no sentido da aula, de como
aplicar e discutir aquilo que aprendeu na faculdade e novo porque
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pra eles o que é inclusão. Então fazemos um trabalho mesmo de...
bebê, de carregar, de fazer com que eles entendam o que está certo,
no processo da metodologia, o que pode ajudar. Não é que a gente
vá dominar o planejamento pedagógico do professor e nem fazer
com que ele se sinta no papel de uma pessoa que não tem noção,
mas que ele possa ver, o que pode fazer no planejamento dele, dar
condição para que o aluno possa ter um avanço desejado. Então
começamos trabalhar isso e por conta da greve demos uma parada.
O primeiro foco é a avaliação. Há uma necessidade para que o
professor tenha em vistas o que é essa avaliação. Não é beneficiar,
não é dar notas gratuitas e nem respostas, mas é dar condições para
que ele possa fazer a coisa certa, de acordo com o que ele aprendeu
no decorrer das aulas. (VANDA, 2012).
Nós sempre vamos às salas e procuramos saber o que os alunos
estão precisando, o que eles estão sentindo em relação ao
rendimento do aluno e muitos vêm aqui e se queixam. Aí colocam os
pontos de vistas. “Aquele aluno não está conseguindo acompanhar
as aulas, os conteúdos”. Estamos sempre chamando eles aqui para
prestar orientações. (ANA MARIA, 2012).
Nós convidamos os professores para virem conhecer o trabalho da
sala de recursos multifuncionais, convidamos para conhecer o
histórico de cada aluno, o que cada aluno apresenta, o laudo, o que
é que ele tem, o que a família diz. Aí a gente trabalha em cima muito
do que é. A questão da língua portuguesa para surdo. A gente
trabalha a questão da interlíngua que tem interferência, o que é L1, o
que é L2, então na verdade a gente vai mostrando a eles o que é. Já
houve um grande avanço nessa caminhada porque antes diziam
“porque é surdo, vamos passar”, “ é DI vamos passar”. Hoje não. O
professor sabe que ele tem capacidade de passar e então passam as
atividades, mas que eles precisam ter um olhar diferenciado na
questão da apresentação desse trabalho, na questão da cobrança da
língua escrita. Então ele tem uma diferença aí. Os professores daqui
já começam a visualizar isso. Não 100%, mas temos 85, 90%, então
acho que já é um grande avanço quando o professor já sabe que o
DI e o DV tem capacidade. É só o meio de comunicação que é
diferenciado. Agora, infelizmente a escola pública não dá estrutura
nenhuma para que as pessoas trabalhem. Ele tem boa vontade (o
professor), mas não tem estrutura. Ele tem as ideias preparadas em
pen drive, ele tem a questão de preparar o material para apresentar
em data show, mas não se tem em sala de aula recursos
tecnológicos para que o professor seja auxiliado. Então o professor
faz, faz, faz, mas faz o que com esse material todo se não tem como
utilizar na sala de aula? A gente tenta adequar a realidade, a gente
tenta que o professor traga livros outros, que deixem aqui na escola,
que tenham bastante gravuras, ou que o professor venha à sala de
recursos e peça o material com antecedência, a sala de recursos
multifuncionais elabora o material, demonstra para o professor, nós
fazemos muito isso com a professora de biologia, [...], a gente
elabora, ela nos mostra o que quer que tenha no trabalho e nós
elaboramos, pontuamos usamos mais imagens do que palavras para
que o DA tenha acesso a informação. Então, na verdade, quando
você vai para a sala mostrar esse trabalho, que a professora [...] vai
apresentar o trabalho, é uma maravilha! Até os ouvintes ficam
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maravilhados e dizem que aprenderam muito mais. Dizem à
professora que as imagens ajudaram e entenderam muito mais.
Então é possível notar que é um trabalho que enriquece ouvintes e
surdos e seria o ideal para todas as escolas públicas. A orientação é
para que percebam que eles têm possibilidades, para que o
professor priorize as habilidades de cada um. Um quer apresentar o
trabalho de uma forma, outro de outra, então é importante que o
professor priorize isso. Essas orientações que são dadas (PAULA,
2012).

A partir da exposição feita pelos professores das salas de recursos, ressaltase que os encaminhamentos realizados junto aos professores da classe regular
ocorrem, de forma precária, em outros espaços. Foi citada apenas uma professora
de Biologia interessada em dialogar com os professores da sala de recursos,
encaminhando e discutindo as atividades. Estas orientações realizadas pelos
professores das SRM vêm sendo desenvolvidas, quando possível, nos encontros
para a realização das AC, na sala de professores, nos intervalos e também na sala
de aula regular, quando são chamados para resolver alguma dificuldade surgida
junto a um aluno com deficiência. O aspecto da participação dos docentes da classe
comum alusivo ao acompanhamento dos alunos com deficiência, TGD e discussões
sobre o AEE nas SRM será retomado mais à frente.
Dos encontros realizados em vários espaços, as professoras das salas de
recursos sinalizaram que apenas alguns dos docentes da classe regular se
preocupam com questões sobre a deficiência, em como trabalhar com este grupo e
fazer com que os alunos aprendam.
Das orientações pedagógicas seguidas pelos professores das salas de
recursos foi citado o ensino da Língua Portuguesa como segunda língua e
discussões sobre o tema; a realização de um estudo de caso, destinado a pensar a
escola como espaço de pesquisa; discussões sobre metodologia de ensino;
avaliação e apresentação do histórico dos alunos atendidos.
Percebe-se a iniciativa dos professores das salas de recursos no sentido de
dialogar com os da classe regular, inclusive fazendo o acompanhamento dos alunos
com deficiência e TGD na sala comum, mas os demais professores não participam
do acompanhamento nas SRM.
A disponibilidade de tempo na carga horária, a precariedade de materiais da
escola e das condições de trabalho foram apontadas como obstáculos à articulação
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de um trabalho mais efetivo entre os docentes das salas de recursos e os
professores da classe comum.
Nas duas escolas, cabe destacar, os professores assumem todo o tempo a
urgência em mudar essa situação precária nas relações de trabalho e no processo
educativo. Isto demonstra consciência acerca de questões problemáticas da
Educação emergidas nas escolas onde estes profissionais atuam. Mudança possível
através de um pensamento crítico, na medida em que fica evidenciada a importância
do trabalho colaborativo como caminho para dirimir problemas e buscar soluções,
inclusive capaz de apontar quais ações precisam ser retomadas, intensificadas e
aprimoradas. Este pensamento crítico tem relação com a experiência, pois o contato
com os estudantes, os processos pedagógicos e a vivência escolar, considerandose aspectos positivos e precariedades, oportuniza reflexões a partir daquilo que,
para além do visto, é sentido e fica retido, podendo gerar movimentos
transformadores para os que estão dispostos. Neste sentido, Adorno (1995, p. 151)
enfatiza: “[...] pensar é o mesmo que fazer experiências intelectuais [...]” e implica
dizer que “[...] a educação para a experiência é idêntica à educação para a
emancipação”. Esta observação abre espaço para transformações. Os professores
entrevistados demonstram saber o que fazer, no entanto não conseguem
transformar, mudar a realidade. Provavelmente em função do não envolvimento dos
outros participes nos encaminhamentos dos procedimentos escolares, numa
perspectiva colaborativa articulada, com disponibilidade e desejo de efetiva-las.
As dificuldades encontradas nas falas dos professores sobre as condições de
trabalho precárias; aulas corridas onde o contato com o outro se dá de forma veloz e
superficial; defasagem salarial; falta de material; acompanhamento insuficiente por
parte dos gestores públicos – algumas das questões que desencadearam a greve de
professores em 2012 – alinhadas a uma sobrecarga de trabalho pontuada pelos
educadores, aparecem como elementos desfavoráveis à experiência e ao
desenvolvimento da Educação. Desta maneira, a necessidade de constante debate
e enfrentamento por parte da sociedade parecem ser as ações mais adequadas na
meta de melhorar o ensino público. Obviamente, atentos ao que é dito pelos
segmentos componentes da escola, participação destes e dos gestores públicos,
objetivando resolver as questões postas e problemáticas vigentes no cenário
educacional brasileiro. A experiência, tida como algo que nos acontece e toca,
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apresenta-se como possibilidade emancipadora e transformadora, mas isso, de
acordo com Bondía (2002, p.24):

[...] requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar,
pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar;
parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes,
suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade,
suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza,
abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender
a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar
muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço.

Assim, pensar o sujeito da experiência como aberto, receptivo e disponível
para discutir problemas diversos, disposto a solucioná-los talvez seja o caminho
certo em direção a uma educação de qualidade. Uma forma, quem sabe, de garantir
o anunciado nos inúmeros documentos e legislação acerca da Educação e dos
Direitos Humanos e, por conseguinte, para uma educação emancipadora. O coletivo
da escola, da sociedade, do sistema político é composto por pessoas e por isso
passíveis à experiência. Portanto, apesar de se estar num mundo contraditório, em
meio, também, a indivíduos incapazes à experiência, que nada lhes passa, nada
lhes acontece, nada os afeta, existem possibilidades de mudança. Ao se pensar a
educação inclusiva, há probabilidades de alcançá-la de forma satisfatória,
especialmente por parte dos estudantes quando se dá o enfrentamento do medo
diante do diferente, do desconhecido e, assim, se estabelece a disponibilidade para
transformações.
Não se verificou, neste estudo, a participação de pais nas salas de recursos.
Poucos estiveram presentes, em alguns momentos, estabelecendo diálogo com as
docentes. Os professores, segundo disseram, procuram manter os pais informados
sobre o desempenho dos filhos, prestar orientações acerca das dificuldades e/ou
aspectos da deficiência, encaminhando-os para outras áreas de suporte à educação
tais como saúde, assistência, trabalho. Estes encaminhamentos decorrem do
diálogo com os pais. As orientações respeitam o limite do conhecimento e
experiência de cada professor. Quando algum ponto extrapola as possibilidades de
intervenção, os docentes

conduzem os pais a outros profissionais com

competências específicas, a fim de prosseguir com o atendimento. Este percurso
colaborativo acontece entre escola e outros espaços como universidades,
Voluntárias Sociais, CAEE, dentre outros.
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A dificuldade de articulação com os funcionários das escolas é ainda maior,
porque eles não são dispensados para participar de atividades nas salas de
recursos. Há poucos deles nas unidades de ensino, não sendo viável, portanto,
deixar os postos de trabalho para realizar outras atividades. Ainda assim, os
professores responsáveis pelo AEE os procuram e passam algumas informações.

3.3.1.3 Acompanhamento
específicos)

dos

alunos

(frequência,

métodos

pedagógicos

Nesta categoria pretende-se verificar e discutir como se efetiva o
acompanhamento dos alunos atendidos nas SRM observando-se os comentários
feitos destes alunos e os métodos pedagógicos utilizados. Na Escola Alfa os
registros dos alunos na sala de recursos são realizados, diariamente, no relatório
individual, ficha de informação e avaliação. A frequência consta destas anotações.
Na ocasião da realização de atividades extraclasse e eventos na escola, todos os
alunos, sem distinção, participam. Foi citado o Programa Mais Educação22 e um
projeto realizado pela Marinha. Na Escola Gama os registros dos alunos consistem
de fichas (inscrição, pesquisa familiar, Plano de desenvolvimento Individual, relatório
de avaliação e acompanhamento diário). A frequência é realizada em lista
específica.
Sobre a frequência dos estudantes, na sala de recursos e na classe regular
obteve-se o seguinte:

Escola Alfa

22

O Programa Mais Educação, criado pela Portaria Interministerial nº 17/2007, aumenta a oferta
educativa nas escolas públicas por meio de atividades optativas que foram agrupadas em
macrocampos como acompanhamento pedagógico, meio ambiente, esporte e lazer, direitos
humanos, cultura e artes, cultura digital, prevenção e promoção da saúde, educomunicação,
educação científica e educação econômica. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD/MEC), em parceria com a Secretaria de Educação
Básica (SEB/MEC) e com as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação. Sua
operacionalização é feita por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O programa visa fomentar atividades para
melhorar o ambiente escolar, tendo como base estudos desenvolvidos pelo Fundo das Nações
Unidas para a Infância (UNICEF), utilizando os resultados da Prova Brasil de 2005. Nesses estudos
destacou-se o uso do “Índice de Efeito Escola – IEE”, indicador do impacto que a escola pode ter na
vida e no aprendizado do estudante, cruzando-se informações socioeconômicas do município no qual
a escola está localizada.
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=86&id=12372&option=com_content
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Olha só, a frequência na sala comum, tem alunos muito assíduos,
mas tem alunos que são bem inconstantes, principalmente no
noturno. No noturno os surdos faltam muito. Por quê? Porque eles
trabalham o dia todo e o trabalho é pesado, trabalham muito, pegam
muito peso. Eles chegam aqui muito cansados. Faltam demais.
Percebo que outros, principalmente o surdo que entra na 5ª série do
noturno, ele começa, para, começa, para... Nós temos cinco surdos
na 5ª série e que são muito faltosos. Depois eles pegam o ritmo e
começam ir. Como é a frequência na sala de recursos? Os meninos
do ensino médio ainda faltam muito os dias estabelecidos. Eles são
muito constantes quando estão cheios de trabalhos e atividades para
entregar. Os meninos das 5ª séries são constantes. Que engraçado!
Eles são do diurno e penso que isto é uma necessidade da família.
Os pais vão sair para trabalhar e os pais falam: Vai pra escola! Eu
penso que seja isso. A diferença da frequência é visível com relação
aos surdos do noturno, que são jovens que trabalham, chegam
cansados e os das 5ª séries não. São pequenos, mandam para a
escola, não tem quem oriente em casa, almoçam na escola, e assim
as pessoas podem trabalhar. Queixaram-se muito durante a greve
(os pais), mas porque ficaram sem a possibilidade de terem isso aí
(LENA, 2012).

A relação entre deficiência e pobreza é colocada pela professora Lena,
exigindo analisá-la como aspecto de precarização educacional e que implica no
processo de inclusão escolar, pois suas consequências podem resultar na exclusão
de estudantes, com ou sem deficiência, da escola. Silva (2007, p. 138) alerta: “A
discussão sobre inclusão e exclusão torna-se simplista se não considera a
sociedade na sua totalidade e, sobretudo, se não considera como se manifestam os
fatos que evidenciam tais fenômenos”. Para Lena a frequência dos estudantes
acompanhados nas salas de recursos é prejudicada por outras obrigações sociais
dos estudantes, que precisam trabalhar e ainda frequentar a escola. Isso,
provavelmente, os deixa cansados e, como dependem dos empregos para cobrir
necessidades básicas, são privados de comparecer regularmente à escola e
também nas SRM. Os estudantes do noturno estão entre os mais prejudicados.
Estes se sentem impelidos a trabalhar para contribuir com as despesas familiares.
Já os pais dos estudantes mais novos, enviam as crianças à escola e ficam
tranquilos para ir ao trabalho porque acreditam haver segurança e alimentação para
os filhos no local. A preocupação com a aprendizagem fica então em segundo plano.
A greve dos professores foi motivo de muitas reclamações por parte dos pais porque
tinham que trabalhar e deixar os filhos em casa, alguns sem ter o que comer.
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Escola Gama:
Aqui [a entrevistada refere-se às SRM], eles vêm duas vezes na
semana, no turno oposto ao da classe regular, nós fazemos uma
frequência. Cada professor tem o seu aluno e acompanha sua
frequência. Anotamos quando tem frequência regular e irregular.
Alguns alunos frequentam o ensino regular, mas não participam do
acompanhamento na sala de recursos. Os meninos que vem para o
atendimento, eles ficam para o almoço que é disponibilizado. Vem
pela manhã, ficam a manhã toda, almoçam e ficam para tarde. E
também tem os alunos do segundo horário. É que dividimos o
atendimento em dois horários. De 8 às 9 e meia e das 10 às 11 horas
então os que moram longe vem a partir do segundo horário. Os que
chegam mais cedo, merendam 09:30 e já ficam para tarde. E tem os
que fazem o suporte, ficam parte do tempo aqui [SRM] e metade lá
(oficina). Já ficam direto aqui. Nós temos nossa frequência aqui e no
turno regular tem a frequência. Na classe regular, alguns frequentam
regularmente, outros de forma irregular e outros não comparecem.
Mas a coordenação já está verificando, junto àqueles que não fazem
o acompanhamento na sala de recursos, o motivo, e os estão
encaminhando para cá [SRM]. O serviço é oferecido, mas não se
pode obrigar. E tem alunos também que já fazem atendimento em
outras instituições, a mãe não pode vir, e alguns não precisam.
(DIANA, 2012).
Pela manhã eu trabalho sozinha. Eu tenho frequência é bem forte,
bem normalizada, tudo direitinho, os dias e horários deles... Eu
tenho. Agora, acontece às vezes, desses meninos não terem o
passe. Alguém da família pega o passe e dizem que vão para não sei
onde... Então eles dizem, sinalizam “olha, eu não vim hoje porque a
minha mãe pegou o passe” e não sei quem. Eu até fiquei um pouco
preocupada, depois da greve, se iria cair a frequência, mas não. Eles
estão voltando, eles gostam de estar aqui porque eles entendem que
é um espaço... A princípio não. Não gostavam porque juntaram com
Deficiência Intelectual, eles diziam que não eram malucos, mas
então nós trabalhamos com eles, sensibilizamos, conversamos, mas
assim, você pode ver que eles se isolam aqui na sala. Se houver
alguma brincadeira daquele lado [grupo dos alunos com deficiência
intelectual], porque às vezes chamam a atenção do deficiente
intelectual, eles querem brincar, participar, a gente explica que é uma
brincadeira, nem traduzimos alguma coisa que possa ferir, mas a
frequência é boa. Em alguns casos saem por isso. Quando a gente
vai ver o motivo, é bem bobo o motivo, que deveria ser trabalhado, a
gente conversa, chama os pais, mas eles mentem, negam. Mas
estamos sempre atentos (VANDA, 2012).
Normal. Deficientes auditivos e deficientes intelectuais frequentam,
respondem a chamada normalmente, com regularidade. Temos
alguns casos de alunos faltosos e que de repente aparecem. Mas
isso é raro. Tanto que o Deficiente Auditivo e O Deficiente Intelectual
são muito compromissados. Eles vêm para a escola normalmente. A
sala de recursos multifuncionais também tem uma caderneta de
chamada então ele sabe que estará sendo acompanhado, que ele
deve ter uma frequência aqui também, então também ele vem. Esse
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ano foi atípico por conta da greve, depois da greve acharam que
ainda estavam de greve, então não vinham. Fizemos outra reunião
para conversarmos com os pais e dizer que a sala estava
funcionando novamente, então agora eles estão vindo, mas não tem
a questão do limite de horário. Nós marcamos uma hora e meia para
o atendimento e eles querem ficar três, quatro horas direto aqui.
Porque aqui tem, pelo menos, com quem eles conversarem, tem
alguém que entenda a língua deles. O que não acontece em casa.
Ele vai chegar em casa e não tem com quem conversar. Ninguém
sabe Libras. Ele não tem com quem se expressar então eles
preferem ficar na escola. O DI termina e vai para casa, mas o DA
quer ficar aqui até você ir embora. Então eles ficam até cinco e seis
horas, se você deixar, fica até às 21 horas na escola. (PAULA,
2012).

A frequência dos alunos, público do AEE nas duas escolas, apresenta certa
regularidade, tanto nas SRM, quanto na classe regular, em sua maioria. Observa-se
que, mesmo diante de dificuldades diversas, estes alunos gostam e preferem passar
a maior parte do tempo na escola, pois este espaço torna-se um local de
socialização, aprendizagem e compreensão, coisas muitas vezes improváveis de
ocorrer em suas casas, entre os familiares, dada as presumíveis barreiras na
comunicação e entendimento sobre os aspectos da deficiência. No caso dos surdos,
a escola é também o local onde se pode utilizar a língua natural com outros surdos e
alguns ouvintes, de forma a serem compreendidos. Mesmo diante de uma escola
onde a maioria das pessoas demonstra pouco conhecimento sobre aspectos da
deficiência e do AEE, estes estudantes preferem estar nesse espaço, evidenciando
a escola comum como favorável à inclusão.
Há variações nos instrumentos para o registro da frequência destes alunos,
porém é possível acompanhá-los em seu percurso escolar através de tais
anotações. Os métodos pedagógicos utilizados pelos professores das salas de
recursos perpassam pela organização das atividades, a partir das necessidades de
cada indivíduo. Por este motivo buscam-se estratégias para que os alunos possam
ter autonomia dentro e fora da escola, seguindo a normatização específica sobre o
AEE, inerentes às suas atribuições. Como então se desenvolve este trabalho nas
escolas Alfa e Gama? A partir das falas dos respectivos docentes, pode-se inferir o
seguinte:

Escola Alfa
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Eu não vou mentir pra você não. O meu trabalho aqui mesmo é
aprender junto com eles. Eu não tenho um método específico não.
Gostaria de aprender muito. Fico lendo muito as coisas, mas assim,
quanto mais eu leio, eu mais me angustio. Eu fico achando que estou
errada (risos)! O que eu não deixo de usar é o recurso visual! (LENA,
2012).

Lena destaca um aspecto que incomoda muitos professores das salas de
recursos e se atém às práticas pedagógicas para o AEE. Embora tenham
especializações na área muitos demonstram certa insegurança nos métodos
empregados.

Eu também trabalho com o ensino do português para estrangeiros. E
eu comecei a desenvolver esse método que utilizo para estrangeiros
para os surdos. E vi que, realmente, eles começaram a ter um
desenvolvimento de aprendizagem muito legal. Então eu utilizo esse
método para estrangeiros direcionando para os surdos. E como é
esse método? Olha só! Por exemplo, no caso específico o português.
Primeiro eu venho com o visual, claro, porque o surdo precisa muito
do visual, muito concreto e aí eu começo a ensinar a eles as
características deles associando à gramática. A identidade dele, a
nacionalidade dele, a profissão dele, a cultura dele, as características
deles associando a eles. Eu pego primeiro o verbo “ser”. Então eu
começo com o verbo “ser” que em Libras não tem. “Eu sou
brasileira”. Então eu uso esse método, bem específico, que eu utilizo
à gramática e associo às vivências. Que é o que eu faço com
estrangeiros. E eles gostaram muito. Eles estão desenvolvendo
bastante. Eu não pego só o vocabulário. Porque eu tenho observado
é que muitos que vão ensinar português ao surdo como segunda
língua, ficam sempre no vocabulário. Palavras soltas. Palavras soltas
não dizem nada. Exemplo: “Estrela”. Mostra uma gravura de estrela e
o surdo vai e escreve e assim sucessivamente. Não há uma
contextualização. Então eu procuro contextualizar. LIBRA não tem
conectivos, como no português. Tem preposições, mas não é como
no português. Então os surdos pegam preposições? Pegam, mas de
uma maneira diferente. Você vai usar sua metodologia de uma
maneira diferente. Então, uso muitos jogos, como dominó, material
visual. O método que utilizo para estrangeiros, também utilizo para
os surdos. Está funcionando. [...] Eu sou professora de língua
portuguesa e inglesa, mas na verdade a minha profissão é lecionar.
Eu era professora de sala regular e isso ajuda muito! (CRISTIANE,
2012).

Cristiane recorre a todos os recursos pedagógicos possíveis, abarcados em
sua formação bilíngue (inglês e português) e associa a prática como professora de
Língua Portuguesa para estrangeiros com a metodologia de ensino para surdos,
obtendo, como informado, bons resultados. Essa declaração merece análise mais
específica sobre o ensino de interlínguas o que, neste momento, extrapola o objeto
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de pesquisa. Entretanto, havendo bons resultados para que o estudante surdo possa
se apropriar do português escrito e isto fique isso evidenciado nos respectivos
processos de aprendizado e autonomia dos estudos, parece ser viável a aplicação
do método.

Escola Gama
Primeiro fazemos uma avaliação inicial, com atividades, e a gente
verifica se o aluno está precisando mais. Se já domina as quatro
operações. A gente faz trabalhos mais com jogos, memória, com o
material da sala de recursos e outros que produzimos. Compramos
também. Sempre que vemos algo interessante, contribuímos também
com o trabalho. Trabalhamos com jogos, revistinhas, caça-palavras,
diretas... Não tem um método específico. Tentamos sondar, junto ao
aluno, o que ele precisa e a partir dali vamos definindo os tipos de
jogos que iremos trabalhar com eles. Trabalhamos a concentração,
memória, atenção. (DIANA, 2012).
A gente procura mais seguir algumas teorias. As ideias de Vygotsky
e Piaget. Partir do conhecimento do aluno, mas assim, um método
específico não. A gente vai vendo de acordo com... Por exemplo, tem
atividades que vamos experimentando com os alunos e as que dão
certo damos continuidade. (JANE, 2012).
A minha metodologia é mais voltada para o perfil. Por isso que às
vezes o aluno vem, num horário que não é o dele, para mim é
complicado porque o tempo que tenho com um aluno mais
comprometido, que não tem noção sobre a sua língua, eu tenho que
trabalhar mais com ele. Mas eu tenho aquele aluno que não tem
problema com a sua própria língua, mas tem uma questão
comportamental, não interage com outro aluno. Eu tenho que
trabalhar isso também. Então eu planejo de acordo com o perfil do
aluno e voou fazendo os meus horários nesse sentido. Um aluno que
não sabe Libras eu não posso ficar trabalhando português como
segunda língua. Não tem condição. Trabalho com o bilinguismo, mas
considero que é um aluno que não está na sua série adequada, não
é mais um menino pequeno, a fase do desenvolvimento dele já veio,
ele tem 15 anos, ele está numa realidade de 5ª série, ele tem um
contexto na vida dele que é a seriação dele. Então o que é que eu
faço? Tentando atrair para que para o ano, quem sabe, ele possa dar
sequencia aos estudos, se ele vai passar ou não vai, isso não me
interessa, o mais importante agora é ele, sua comunicação, suas
habilidades como pessoa, aí eu trabalho muito mais com ele, até no
computador, muito mais a Libras e depois o português. Sempre.
Muito mais. Os demais não. Eu trabalho textos etc. (VANDA, 2012).
Nós trabalhamos com jogos pedagógicos, com atividades lúdicas,
trabalhamos também com atividades voltadas para a concentração, a
atenção, a questão do raciocínio lógico, a questão da mobilidade.
Utilizamos muito a internet com jogos. Muitos acham que aqui é
banca. Eu digo “esperem aí, vamos trabalhar com outras coisas”. Por
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exemplo, estamos estudando pronomes. Aí eu vejo outras formas de
se trabalhar com pronomes. Vejo atividades pela internet, jogos e
outras coisas. (CARLOS, 2012).
O uso de material visual, pedagogia visual. Hoje, pela manhã, os
alunos do segundo ano A e B tem alunos surdos e eu queria
trabalhar com literatura, com os romances de José de Alencar. Se eu
fosse trabalhar somente a estrutura do romance de José de Alencar
eles (os surdos) não teriam acesso. Então a gente fez grupos e os
grupos apresentaram cenas do filme, ou do romance, trouxeram
slides do filme com cenas baseadas no romance. Então eu acredito
que desta forma estarei inserindo o surdo. (PAULA, 2012).

Os métodos pedagógicos utilizados pelos professores denotam-se pelas
declarações, estão direcionados aos alunos com surdez, deficiência intelectual e
TGD, público acompanhado, com poucas exceções, nas salas de recursos.
Recorrem a recursos de TI, metodologias tradicionais da Educação, mas não
admitem a elaboração de um método específico para o trabalho. Para os alunos com
surdez destacou-se a utilização de material visual nas atividades desenvolvidas,
tanto nas aulas de Libras, quanto no ensino do Português como S-2. A percepção
dos professores sobre o elemento visual, como fundamental para a aprendizagem
do surdo foi destacada, não sendo, todavia, considerada suficiente. A articulação de
práticas pedagógicas com metodologias de ensino precisa estimular vivências e
levar o aluno a aprender. Por exemplo, no caso do ensino voltado para os
estudantes surdos, proporcionar a aprendizagem na abordagem bilíngue 23. Os
professores partem do conhecimento do aluno, das necessidades individuais e do
que é trabalhado na classe comum para desenvolver as práticas pedagógicas com
os alunos com surdez, contudo não contam com a participação direta, regular, dos
professores da classe comum e isso interfere diretamente no funcionamento do AEE
uma vez que:
A prática pedagógica do AEE parte dos contextos de aprendizagem
definidos pelo professor da sala comum, que realizando pesquisas
sobre o assunto a ser estudado, elabora um plano de trabalho
envolvendo os conteúdos curriculares. O professor do AEE entra em
contato com esse plano de trabalho para desenvolver as atividades
complementares com os alunos com surdez (ALVES. C, FERREIRA.
J, DAMÁZIO. M. 2010).

23

A abordagem educacional por meio do bilinguismo visa capacitar pessoas com surdez para a
utilização de duas línguas no cotidiano escolar e na vida social, quais sejam: a língua de sinais e a
língua da comunidade ouvinte (ALVES. C, FERREIRA. J, DAMÁZIO. M. 2010).
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Quando isto não ocorre, o atendimento pedagógico na sala de recursos fica
precarizado, pois não é possível contar com uma parte importante para o processo
de inclusão: o professor da classe regular. Em razão disso, os profissionais das
salas de recursos, muitas vezes, contam com o que os alunos atendidos trazem
registrados em seus cadernos para poder traçar estratégias pedagógicas.
Referente aos alunos com deficiência intelectual e TGD, os professores
relataram utilizar jogos pedagógicos e atividades lúdicas, visando possibilitar a
potencialização da memória, concentração e atenção desse grupo. A utilização do
computador é frequente, segundo observado e dito pelos docentes, bem como a dos
recursos disponibilizados pela Internet com todos os alunos.
Outro dado importante verificado, acerca das práticas pedagógicas, diz
respeito à presença esporádica do instrutor de Língua de Sinais nas SRM. Sobre
este aspecto, a professora Vanda disse:
O instrutor surdo ele era para estar aqui na sala multifuncional. Só
que esse instrutor surdo fica lá na oficina. Eu não sei bem qual é
trabalho que ele desenvolve lá por que não temos acesso lá e cá,
mas ele trabalha junto com as professoras que trabalham com
surdos [na oficina]. Eu acho que ele orienta, em um turno,
alfabetização ou algo mais de aceleração. (VANDA, 2012).

A afirmação da professora levou a seguinte indagação: Se o instrutor
surdo havia sido encaminhado pela SEC para a sala de recursos e depois, na
escola, reconduzido para a oficina? Ela prosseguiu:
Isso eu não sei por que esse instrutor, são dois, os dois foram alunos
da escola, um até mais velho ainda. Ele veio em 2009 e ficou comigo
quando a sala de apoio era só de DA. Era bom. Pra ele melhor ainda.
Quando eu planejava ele era muito interessado na aula de
português, estudava e sabia muito, mas depois ele foi remanejado
para o outro lado porque lá tem alunos mais comprometidos. Até aí
tudo bem. A questão da língua a gente tem que respeitar. Agora se
ele foi enviado pela SEC para aqui, eu não sei lhe dizer, porque
essas questões passam pela direção e a gente pouco fica sabendo.
Mas eu sempre questionei e pedi um instrutor surdo para aqui. Ainda
mais pra mim. Eu não sei muito de Libras e eu fico sozinha pela
manhã. Eu planejo as minhas aulas com antecedência, tenho que
estudar para poder trabalhar [...]E eu tenho três ou quatro alunos
surdos que não dominam Libras. Mas eles estão na 5ª série. E aí?
Então eu tenho que tentar ajustar a dificuldade deles, da falta da
língua natural e trazer para o contexto da segunda língua. Então eu
precisaria de uma pessoa que usasse a língua natural, mas eu não
tenho. O que é que eu faço? Eu recorro aos vídeos, eles próprios me
ajudam, porque aqui os mais velhos, no sentido de série, ajudam os
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mais jovens, devem tentar comunicar alguma coisa para os demais
para que haja essa relação e interação. É o que eu faço aqui. À tarde
contamos com os professores Paula e Ricardo a quem eles também
recorrem. (VANDA, 2012).

A professora Vanda encaminhou a situação ao diretor da escola conforme
expôs:

Não só encaminhamos a ele e dissemos que o instrutor é da sala de
apoio, igual àquele notebook. Ele veio para cá esse ano. Também
falamos sobre a nossa necessidade, só que... A questão é essa. Não
pode. Inclusive esse ano eu fiquei tão entusiasmada na jornada
pedagógica com um surdo. Não lembro o nome dele. Ele faz
universidade e isso é bom. É importante ter um surdo que sirva como
referencial para eles, os alunos do 3º ano, para poder dar
empoderamento aos surdos. Eu estava tão empolgada. Ele só podia
ficar 20 horas, mas parece que agora ele quer ficar 40 horas. Tem
essas questões que não dependem da gente. Não sabemos por que.
Ainda existe esta questão de separar o que o professor da sala de
apoio pode e é muito bonito nas nossas reuniões, nas conversas,
mas na prática é muito diferente. A gente não pode bater de frente
(VANDA, 2012).

A professora Paula posicionou-se da seguinte forma sobre a presença do
instrutor surdo na oficina e, em poucas oportunidades, na sala de recursos:

Quando a gente questiona isso nos é informado que não tem
instrutores suficientes para estar em todas as escolas. Aí eu
questiono de novo. Mas a Escola Gama é uma escola modelo. Não
deveria ser priorizada para ter este atendimento, já que é modelo, já
que temos 50, 60, 70 alunos surdos matriculados? Mas não tem esse
instrutor, esse surdo com formação para dar esse suporte na sala
multifuncional. Aí ele veio, a princípio, como teste, para a oficina,
para trabalhar com os surdos menores para aprender a Libras
básica. Ele foi priorizado pra lá para ensinar aos surdos que não
sabiam Libras, mas com a proposta de depois o estado, a direção,
conseguir um instrutor para a sala de recursos que eu acho
imprescindível. O instrutor tem que estar aqui, porque a minha dúvida
como ouvinte irei recorrer a quem? Ao instrutor surdo que é o “dono”
da língua. Ele é quem domina. Então ele tem que está aqui. Depois
de muita discussão nós conseguimos que esta surda viesse, uma
vez na semana para cá, para fazer este trabalho, então ela fica à
tarde, dia de terça-feira toda e a gente consegue fazer um trabalho
com ela. Perguntamos a ela: “Como é que você acha que o surdo
aprenderia melhor?”, “como você aprendeu?”, “o que é fácil aqui e o
que é difícil?”. Então a gente tem a quem recorrer. A gente tem essa
relação e aí, nas terças-feiras, os alunos surdos são atendidos e tem
contato com ela para servir de multiplicador. É o surdo explicando ao
surdo. Não tem outro profissional. Dizem que no estado da Bahia
intérprete e instrutor surdo não têm. Há uma carência. Então a gente
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tenta solucionar. Pegar este dia para distribuir entre os surdos que
estão mais adiantados, com um desenvolvimento maior, que tenham
um contato com ela (instrutora surda) e aí a gente consegue passar
para os demais. [...] As crianças que estão na oficina estão
aprendendo com o instrutor de Libras. Ele está fazendo o trabalho da
sala de recursos lá na oficina. É um trabalho da sala de recursos em
outro espaço. [...] Na oficina é produzido material em português
escrito. Tem uma professora junto com o instrutor surdo e ela tem
especialização em educação especial, mas em português como
segunda língua não. Para o ensino de português como segunda
língua só tem à tarde comigo e o professor Ronaldo. Manhã não tem.
Nós somos professores de língua portuguesa com especialização em
educação especial e trabalhamos à tarde com os alunos do ensino
médio, que vem à tarde, para estudar português como segunda
língua, mas pela manhã e à noite eles não têm. À noite não funciona.
Pela manhã quem fica é Vanda para atender todos os alunos do
vespertino. São vários alunos da 5ª série a EJA. São alunos demais
para um professor só. (PAULA, 2012).

Paula atribui a dependência para com o instrutor de Libras surdo à sua falta
de domínio em Língua de Sinais, porém o professor que trabalha no AEE com
pessoas surdas, teoricamente, deveria ter domínio dessa língua. Embora trabalhe há
muitos anos com surdos, os cursos fragmentados oferecidos pela SEC não foram
suficientes para suprir a necessidade da formação em Libras aos docentes. A
formação dos professores em AEE implica dizer, precisa ser repensada pelos
gestores de forma a garantir melhor aproveitamento dos cursos oferecidos. A fala de
Paula destaca a administração da precariedade educacional, reforçada por
estratégias como a de remanejar a instrutora surda no sentido de atender
estudantes da Oficina Pedagógica e das SRM.
O instrutor de Libras tem a função de ensinar a língua de sinais na escola e
para isso, conforme o Decreto nº 5.626 / 2005 que regulamenta a Lei no 10.436, de
24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais, precisa ter
formação escolar em nível médio, realizar cursos de Educação profissional e de
formação continuada. O primeiro promovido por instituições de ensino Superior e os
de formação continuada por instituições credenciadas por secretarias de Educação.
Logo, a SEC criou, em 2009, um curso de formação em Libras para capacitar alunos
surdos do Ensino Médio interessados em atuar como instrutores nas SRM. A
iniciativa visava facilitar o processo de aquisição da Língua Portuguesa pelas
pessoas surdas e também trabalhar a formação da comunidade escolar. Portanto, o
explanado
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descaracterizada em sua escola, pois o profissional estava desenvolvendo atividade
em outro espaço, a Oficina Pedagógica.
Sobre este outro espaço educacional ficou entendido que alguns alunos com
surdez, deficiência intelectual e TGD com comprometimento maior, inicialmente,
participavam da Oficina. Quando iam para a classe regular, continuavam
participando da Oficina e ainda da sala de recursos. Um processo transitório. A
tendência era de que eles, com o tempo, passassem a frequentar a classe regular,
deixando de frequentar a Oficina e tendo AEE na sala de recursos. Acerca dessa
compreensão, Vanda explicou:

É mais ou menos assim. A oficina, eu já considerei isso daqui um
“muro de Berlim” porque era muito dividido e eu não entendia por que
isso acontecia. Mas a coisa está fluindo. A grande questão é, volto a
dizer, como se faz a leitura da inclusão. Como a inclusão é um
processo e na Bahia está muito atrasada, as pessoas confundem e
fazem atendimento pedagógico. Por exemplo, tem alunos que, o fato
de terem uma dificuldade, por exemplo, paralisia cerebral, na maioria
das vezes o cognitivo não está prejudicado, mas eles, infelizmente,
têm uma deficiência que é visível e por conta disso não se pensa na
situação. Então muitas vezes isso precisa ser trabalhado. Colocou-se
uma situação de aleijo com uma necessidade especial maior,
envolvendo até outras deficiências, já aqui no processo, mas elas
não se matricularam. Elas simplesmente vieram. Mas isso é um
processo transitório. Mas elas precisam ter mais respaldo pra isso.
Porque elas foram jogadas como alunos de inclusão, mas o sucesso
para que esse processo de inclusão possa, não está batendo não. A
deficiência na escola ao se trabalhar a inclusão, seja ela qual for a
deficiência e a questão do valoramento. Então, na verdade, ele entra
inserido, coloca ele inserido para depois passar por um processo
inclusivo. Então eles fazem esse processo. Porque lá estão em
seriação, lá colocaram informativos. Ajuda, mas tem que ter suporte.
Porque não adianta encaminhar um aluno que está com o cognitivo
muito comprometido. Então ele hoje estava na sala de aula. E
ontem? Estava na oficina, fazendo qual atividade? Qual currículo?
Então há essas dificuldades. Então, o processo não está coerente,
mas pelo menos, já se faz esse trabalho porque antes nem isso [...].
Eu nem sei! Porque é tanta gente nova... Eu sei que estou aqui. O
que a gente vê hoje é um descompromisso com a educação. Nós
não conseguimos ter um contato com o pessoal da oficina. Não sei
se pela visão sobre a educação especial e o trabalho que fazemos
aqui. Até estão pensando em fazer um trabalho de interação com os
professores. Não sei. Mas a princípio não tem. Eu pouco conheço as
pessoas lá. [...] Se são professores? Acho que sim, mas nem todos.
Devem ser. Tem Prestador de Serviço Temporário... (VANDA, 2012).

Pode-se apreender que as práticas pedagógicas adotadas pelos professores
das SRM contam com pouca colaboração dos professores da classe regular. As
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estratégias pedagógicas se desenvolvem a partir da observação das necessidades
individuais dos alunos, além de aproveitar os materiais acessíveis disponibilizados
e/ou construídos. O conhecimento em Libras é intermediário por parte de alguns
professores. Isso, contudo, não impede a comunicação entre os estudantes com
surdez e a realização dos acompanhamentos. Em contrapartida, pode comprometer
a aprendizagem porque se espera destes docentes o domínio em Libras no sentido
de se apropriar adequadamente dos conteúdos trabalhados e entender, com
clareza, as necessidades dos estudantes surdos quanto à aprendizagem.
Concernente aos alunos com deficiência intelectual, as professoras procuram
observar até onde o aluno pode avançar e quais são as especificidades cognitivas.
Nas atividades, utilizam jogos pedagógicos, recursos da Internet, desenvolvem
problemas para a devida resolução e tomam medidas para que esses alunos se
tornem, a cada dia, mais autônomos. De forma geral, os professores têm buscado
melhorar suas práticas e assumem um lugar de enfrentamento às correntes
negativas. Entretanto, muito do observado na dinâmica do trabalho nos espaços
contemplados nessa pesquisa, de acordo com as colocações, contribuem de forma
desfavorável ao processo de inclusão das pessoas com deficiência e TGD.

3.3.2 Percepções de professores sobre o Atendimento
Especializado e as Salas de Recursos Multifuncionais (Eixo 2)

Educacional

Neste eixo almeja-se analisar e discutir as percepções dos professores sobre
o AEE e das SRM relacionadas à aprendizagem; expectativa sobre o aluno;
inclusão; possíveis mudanças na escola ao incorporar alunos com deficiência e
TGD; possíveis mudanças no trabalho do professor; valorização do trabalho;
formação e sua importância; satisfação; e motivação. Além disso, o que consideram
como ações inclusivas; e a acessibilidade pedagógica e física ponderada como parte
do processo de Inclusão do seu público-alvo. Estes aspectos estão imbricados nas
categorias abaixo.

3.3.2.1 Percepções sobre a aprendizagem

A aprendizagem, segundo Oliveira (1993, p. 57), referendada nos estudos de
Vygotsky (1924-1934), é definida como o processo pelo qual o sujeito adquire
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informações, habilidades, atitudes, valores, por exemplo, a partir do contato com a
realidade, o meio e as outras pessoas. Partindo dessa premissa, apresentam-se as
percepções de professores das SRM referindo-se aos alunos com deficiência, TGD
e altas habilidades.

A maioria dos alunos com deficiência tem certa dificuldade em tudo.
Em compreender e interpretar leitura escrita, e assim trabalhamos
estas questões, não só as dificuldades, mas as habilidades que eles
têm. A gente trabalha com leitura, interpretação, mas quando chega
à sala de aula numerosa, eles recebem a prova, as vezes eles não
sabem interpretar. Aquela pergunta que tá lá e termina não atingindo
uma nota muito boa. Esta questão da prova e da avaliação é
complicada [para o aluno com deficiência intelectual]. (DIANA, 2012).

A professora Diana, da Escola Gama, faz alusão ao grupo de estudantes
com deficiência intelectual e constata serem as dificuldades na aprendizagem
acentuadas, expressas na classe comum e no aproveitamento ruim das atividades
realizadas o que, consequentemente, implica na avaliação do grupo. Isto levou o
pesquisador a questionar se o professor da classe regular se preocupava com a
aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual e TGD? Foram realizadas
adaptações das avaliações ministradas? Os alunos buscavam suporte junto aos
professores da sala de recursos a fim de apresentar o material para ser apreciado,
analisado e feitas as adaptações necessárias?

Alguns! E eles cobram muito da gente essa questão. A coordenação.
Aproximação. Termina que nós ficamos maior parte do tempo, na
sala de aula regular, interagindo com o professor da classe regular.
Mas alguns professores procuram a sala de recursos. [...] Alguns
vêm à sala de recursos. E estamos com um trabalho voltado para ter
mais contato com esse professor. Não só ficar com o atendimento
em sala de aula, mas a gente procura realmente tentar elaborar uma
avaliação de forma clara e objetiva que contemple esses alunos.
Para os meninos é complicado, às vezes, esta questão da
interpretação. Eles estão com a prova ali, às vezes eles até sabem,
mas eles não entendem a pergunta e aí não conseguem (DIANA,
2012).

Escola Alfa, sobre a aprendizagem:
Não temos alunos com altas habilidades. Olha, o surdo, eu consigo
perceber a aprendizagem dele quando ele responde ao que foi
colocado pra ele, em situações práticas na sala. No que ele responde
as atividades na sala de aula comum eu só consigo perceber quando
o professor chega e diz: “Lena, os surdos responderam sozinhos,
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sem intérprete, sem nada”. Essas são as informações que os
professores estão me dando, mas aqui na sala [SRM], eu percebo o
tempo todo, como ele aprendeu, em que tempo ele aprendeu. Por
exemplo, esse grupo de estudantes surdos da 5ª série que está
trabalhando aqui comigo, eu consigo perceber que esse aqui tem
uma dificuldade e que não conseguiu entender. Ele tem dificuldade
com a escrita, que não é a escrita do surdo, a dificuldade que os
surdos tem. Aqui eu consigo perceber que eles aprendem
rapidamente. Este aqui veio do CAS. Ele aprende rápido, sabe
português e consegue ajudar fazendo com que o surdo entenda. Se
você me perguntar: Como é que você percebe que ele aprende? Eu
consigo atendendo ele aqui. Não consigo na sala comum saber o
que ele está entendendo ali, com o professor, sem intérprete. Mas
quando ele pratica, quando ele escreve na língua escrita, quando ele
faz, por exemplo, esses assuntos que estamos trabalhando em
Geografia, trabalhando os textos, hoje nós retomamos. Eu estou
vendo que eles estão localizando no mapa leste e oeste, mas se isso
não ocorre eu estou vendo que ele não soube localizar, explicar, ele
não soube sinalizar. Sabe o que está acontecendo? No final das
contas, a sala está ficando só para surdos mesmo. [...] Sobre o
ensino da língua portuguesa para o surdos, como é feito... Max, eu
vou dizer pra você. Essa é a nossa grande deficiência. À tarde,
Cristiane trabalha com eles uma metodologia que ela utiliza com
português para estrangeiro. É muito interessante. A gente começou a
utilizar no ano passado. Essa metodologia funcionava para o surdo.
Eles ficaram loucos e interessados. Só queriam fazer essa aula e
está dando certo. Mas eu não sou formada em letras e não tenho
essa habilidade. Ela está me ensinando. Então aqui, com a 5ª séria,
como é que eu faço? Os meninos que vem da tarde, são do ensino
fundamental, pra ela, à tarde, vão meninos do ensino médio. Eu
estou me virando. Primeiro aplico com eles uma atividade que eu
chamo de complementar, que é a atividade de sala de aula, de
geografia que eles têm que entregar hoje, mas isso demora bastante.
Eles chegaram às sete e meia, porque eu não vou dar apenas os
conteúdos. Eu tenho que ir para o quadro explicar, vou lá pro mapa,
trago o mapa e assim... Mando pra xerox tirar pra colar no caderno,
então essas coisas são importantes porque eles precisam do visual.
Aí depois do intervalo aqui, o que vou fazer com eles? Vou tentar
trabalhar a língua portuguesa, e assim, faço recortes de palavras e
que eles irão sinalizar, utilizo o computador, eles buscam as palavras
as imagens. Isso é uma coisa para vocabulário. E como eles gostam
de aprender uma palavra nova em português. Aí a gente vai para o
dicionário buscar o sinal. O texto Serena trabalha muito legal. Ela
trabalha com imagens, textos jornalísticos, agora isto está no
planejamento, mas não está estabelecido por que tem dia que não
dá. Aí a gente começa embolar, porque deu muita atividade, eles não
querem retornar para a sala de aula regular. Tem alguns que ficam
naquela angústia por que a sala não é uma banca, aí a mãe liga,
porque eu dei o celular: “Por que fulano veio sem fazer a atividade?”.
Os pais acham que aqui é para fazer dever de casa... Assim, é uma
discussão muito grande. A Sala de Recursos não é para fazer o
dever de casa, mas eu, particularmente acho que não. Porque em
casa eles não têm orientação alguma, não tem livros para pesquisa,
não tem recursos, não tem pessoas para orientar. Então a gente tem
que orientar as atividades de sala sim! É nesse momento que eu
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procuro ver o que eles estão entendendo de Libras e português. Eu
utilizo as demandas das atividades nas disciplinas para perguntar.
Por exemplo: Qual o foco de palavra nesta atividade de geografia? O
leste/oeste, o noroeste, os pontos cardiais e colaterais. Aí assim, eu
peço que eles escrevam sem olhar para ver se aprenderam, peço
para explicar o que entenderam, por isso eu faço as fichas, para
trabalhar a escrita. A gente tirou xerox, colou a ilustração para eles e
o trabalho foi feito coletivamente e um dos alunos não veio à escola
hoje. (LENA, 2012).

A professora Lena estava visivelmente angustiada. A sala de recursos
encontrava-se muito cheia de alunos e só havia ela para fazer o atendimento.
Parecia que estavam todos os alunos da escola sendo atendidos no mesmo
momento. Lena explicou que os alunos preferiam ficar na Sala de Recursos,
inclusive no intervalo. No entanto, não estavam todos os alunos presentes, conforme
diz:
Não! Não tem nenhum aluno da sexta. Faltaram! Da 6ª série faltou,
da 7ª veio só ela. São duas e das 6ª séries nem um. Eram para estar
aqui. Tudo que tem aqui é 5ª série. Eles não faltam. Eu disse a
Cristiane. Cris, eu vou fazer um planejamento para organizar os
horários melhor. Já que eles estão vindo terça, quarta e sexta eu vou
ver outras atividades pra eles. Vinícius está fazendo aula de xadrez e
ensinando também. Deixo no finalzinho, trinta minutos. E dominó, eu
trabalho com o que eu tenho. Aí eu trabalho com cores porque tem
uma menina aqui que sabe pouco de Libras. Ano passado, quando
eu fazia a atividade complementar com os trabalhos de português,
quem trabalhava era o instrutor surdo. Muito bom em português. Ele
trabalhava o português. Aí eu só definia o tema. Estão trabalhando
com história e não sei o que... Eu queria que você trabalhasse
geografia. Clima. Trabalhar o vocabulário. O instrutor fazia. Foi tão
legal no ano passado. Eu prefiro o instrutor aqui, na sala de recursos,
do que o intérprete. (LENA, 2012).

O trabalho pedagógico desenvolvido pela Escola Alfa, na sala de recursos,
segundo o depoimento de Lena, tem se constituído em atividade de reforço escolar
uma vez que os estudantes acompanhados no AEE procuram este espaço com
dúvidas e atividades oriundas da classe comum, onde não foram bem esclarecidas
pelos respectivos professores. Esta situação descaracteriza a sala de recursos e
não atende aos pressupostos do AEE. Torna-se claro o distanciamento entre os
professores da classe regular e os da sala de recursos, detectando-se também um
afastamento do processo de inclusão escolar nessa unidade de ensino, haja vista a
desarticulação dos segmentos da escola, sobrecarregando a professora Lena.
Afinal, a docente se sente obrigada a fazer o trabalho de “reforço escolar” não
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permitindo o retorno dos estudantes para a classe regular sem a compreensão dos
assuntos ministrados. Para os estudantes, professores da classe regular e pais, as
SRM assumem caráter de classe especial e a gestão não se manifesta nesse
contexto, denotando estar alheia, embora se mostre aberta ao processo de inclusão.
As “informações” chegam, mas não alcançam os efeitos da experiência
emancipadora. Cristiane por sua vez demonstra otimismo quanto à aprendizagem
dos estudantes:
É difícil. Mas eu percebo, até pelo entusiasmo deles, que quando
eles começam a aprender alguma coisa, algum tema, eles ficam
muito entusiasmados, ficam alegres, eles ficam felizes e também, a
gente vai percebendo, gradativamente através de, por exemplo, eu
gostaria de ensinar o português como segunda língua por mais
tempo, como eu gostaria, mas o que eu posso fazer o possível, eu
procuro, então, muitas vezes eu vejo uma frase que eles não sabiam,
então eu vejo que depois eles conseguem entender, associando a
Libras, o português a Libras, então eles ficam entusiasmados. Então
sempre percebo um processo de crescimento, muito lento, mas a
gente consegue ver que dá certo (CRISTIANE, 2012).

Escola Gama, sobre a aprendizagem:
Aqui não existe uma norma. Geralmente quando a gente fala da
deficiência intelectual, muitos pensam assim: “Ah! Ele aprende de
forma mais lenta”, mas eu não percebo que seja só assim desse
jeito. Há alunos que tem deficiência intelectual que tem uma
aprendizagem mais rápida. Agora, tem aqueles que o processo,
realmente, na maioria, que o processo é mais lento. A gente tem até
que fazer algumas modificações na forma de explicar, a gente
percebe também que às vezes eles precisam ter certa repetição,
digamos, numa atividade. Ele faz hoje, se não consegue, a gente faz
de novo e eles vão dando a resposta. Porque pra eles assim, tem
certas coisas, certas atividades que eles precisam, digamos assim,
daquele antigo treino. Eu me refiro assim, digamos, a uma aluna
antiga, quando ele está aprendendo matemática, as quatro
operações, ela sente uma grande dificuldade. Hoje ela está muito
melhor, mas era uma questão de treino mesmo, exercitar, fazer
aquela atividade pra ela compreender. Agora mesmo eu estou
trabalhando com operação inversa. Aí coloco pertinho ali a tabela da
adição, porque tem um jogo de adição que ela pergunta. Ai ela faz
todinho. Ai eu passo a mesma tabela, só que na subtração que ela
vai encontrar as mesmas respostas se olhar na tabela. Mas ela fica
ali... De certa forma eu sei que ela está buscando o raciocínio, ela
está fazendo, mas até hoje, ela não chegou a perceber que é só ela
fazer a inversão. E chegou um dado momento que eu mostrei e
disse: “Se você olhar aqui... Dê uma olhada! Veja o que tem de
semelhante.” Outro dia eu fiz de novo e ela não atentou para isso. Já
tem outros alunos que tem deficiência e percebem logo. Passo a
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atividade e quando eu vejo, já terminou. Então assim, os alunos não
tem a mesma forma, de jeito nenhum. (JANE, 2012).
Eu percebo ainda e isso me incomoda muito, que o surdo não está
dentro do processo de aprendizagem que deveria, com respeito às
especificidades e singularidades. Aí essa aprendizagem iria
acontecer. O que eu vejo hoje é um processo de inclusão, que as
pessoas estão envolvidas, mas estão assim, como um “oba, oba”.
Não tem muitos esclarecimentos. Faltam cursos, as capacitações,
são preparos para que elas possam entender, que elas possam
planejar, no caso os professores, e que elas tenham essa fluência e
que os alunos precisam de adaptações. Eu vejo isso muito com os
surdos. Por isso a aprendizagem do surdo depende muito da vontade
dele. Quando o surdo já tem certo conhecimento, uma maior
autonomia, ele busca. Agora, por exemplo, estamos com uma aluna,
já perdemos uma aluna, muito boa para o processo de inclusão, para
a aprendizagem, para o ingresso na universidade, por conta do
trabalho. Então, o que pesou para eles? A questão da família, porque
o trabalho vai trazer um salário e para a família é muito cômodo. Ela
deu um depoimento. Não existe harmonia. É como se você
alimentasse um sonho dessa pessoa surda, da sua identidade e
quando você vai ver, algo tão simples, que é o dinheiro, veio e
dominou tudo. Isso ainda está muito perdido. Então, esse
aprendizado deve acontecer quando o surdo, realmente, tiver
consciência sobre a importância dos seus estudos. O que é muito
pouco. (VANDA, 2012).
Eles conseguem aprender. Eu já ensinei a alunos normais e vejo que
alguns conseguem ter uma aprendizagem melhor do que alunos que
não tem deficiência, porque se interessam mais, são mais
comprometidos, são responsáveis e a gente dando esse reforço
contribui bastante. (ANA MARIA, 2012).
Então assim. O surdo ficou muito tempo excluído da educação.
Então ele não sabe estudar. Eles não sabem como estudar, porque
eles não foram treinados para isso, não foram orientados para isso.
Então assim. Ele acha que vir para a escola e ficar sentado,
participar naquele minutinho ali, que ele vai ter aquele conhecimento,
que ele vai ter aquela aprendizagem significativa e a gente sabe que
não ocorre assim. Quando chegam em casa não pegam os
conteúdos. Ouvintes não estão pegando, quanto mais os surdos.
Quando ele não pega nos livros é por conta da história dele mesmo.
Ele não está acostumado a isso, ele não sabe como fazer isso
sozinho. Então muitas vezes eles vêm aqui para a sala para nós os
orientarmos com relação à confecção de trabalhos. Como é que eu
faço esse trabalho? A professora pediu isso no trabalho. Como?
Então uma das funções da sala de recursos multifuncionais é orientálos, a ser autônomo para realizarem o seu trabalho. Não é fazer por
ele. É claro que a gente pode dar uma olhadinha e dizer se falta isso
ou aquilo, refaça essa parte. Então eu acho que a função da sala
multifuncional é essa. Tornar o aluno autônomo e independente.
Mostrar a ele como é o caminho para estudar, para obter esse
aprendizado. (PAULA, 2012).
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De acordo com as declarações supracitadas, a aprendizagem dos alunos com
deficiência, para os docentes das salas de recursos ocorre mediante dificuldades
que podem ser superadas. Percebe-se o cuidado dos professores ao admitir que
cada aluno tem tempo específico e forma particular de aprender. Todavia, a
desarticulação entre os segmentos da escola corrobora para a acentuação das
dificuldades da aprendizagem. Não há harmonização sistemática entre o que é
desenvolvido na classe regular com a sala de recursos, forçando os professores das
SRM a desenvolver as atividades, orientações e adaptações necessárias para os
alunos a partir do que esses trazem e apresentam nos encontros para o
acompanhamento. Por estas experiências, os professores desenvolvem a avaliação.
Parece que as SRM são o único espaço para a aprendizagem de quem tem AEE.
Essa realidade não se aplica e pode gerar para esses alunos a visão errônea de que
a formação, dentro da escola, depende apenas do trabalho desenvolvido na sala de
recursos. Sobretudo porque muitos preferem passar a maior parte do tempo nestes
espaços, não prosseguem com os estudos em suas casas e todas as atividades da
classe regular são direcionadas pelos discentes à sala de recursos e aos
professores que nelas atuam.
3.3.2.2 Expectativa sobre o aluno
A partir das experiências com os alunos público-alvo do AEE, os professores
das salas de recursos constroem expectativas e, de certa forma, revelam um pouco
do pensamento em relação ao próprio trabalho e aos caminhos da inclusão.
Declaram os docentes sobre os alunos atendidos:

Escola Alfa
Eu acredito muito neles, eles estão aprendendo bastante, acredito na
inclusão. Se eu for falar para você que as coisas estão acontecendo
da forma certa, você sabe como é difícil, você está passando pelos
mesmos problemas, vivendo as mesmas dificuldades, mas eu acho
muito melhor, acho que eles crescem muito mais mesmo. Vou falar
das minhas expectativas com o aluno surdo. O que que os alunos
surdos, do 3º ano, conversam mais comigo? É da possibilidade que
eles têm de avançar. Dos direitos deles. Gente tem que pedir
intérprete à diretora. Essa expectativa de que eles podem fazer uma
faculdade. Ontem a minha conversa com os alunos do ensino médio
foi essa. Ao participarem de um congresso dizer que vocês serão
surdos que não irão empurrar carrinhos de supermercado. Vocês são
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jovens e precisam estudar, porque eles aprendem, sabem o que está
acontecendo no mundo. Às vezes eles estão aqui e perguntam algo
que está acontecendo e que viram na televisão. Guerra. O 11 de
Setembro. Eu mostrei imagens do 11 de Setembro e eles
lembravam! Sabiam! É fantástico. Eu acho que a gente tem que
acreditar neles e principalmente a família. O instrutor que estava
aqui, faz faculdade de design, passou no concurso do TRT, porque a
família acredita nele. E foi aluno da AESOS, da 5ª à 8ª série e o
Ensino Médio foi na escola pública. [...]De forma geral, essa pergunta
que você me fez, eu faço aos professores da classe regular. Qual a
expectativa em relação ao aluno? Nós temos ensino médio aqui. Os
professores agora estão até com um projeto para a produção de um
seminário com alunos surdos que chegaram a universidade e eu
perguntei pra eles: vamos ver se tem algum surdo na faculdade.
Alunos daqui. Temos o ensino médio desde 2005 eles estão
interagindo para o projeto do seminário. Eles estão, no facebook,
interagindo com alunos. Tem uma aluna que está fazendo biologia
em Portugal, outro direito... Já localizaram 22 alunos. Então assim,
essas são as expectativas que os surdos devem ter, de forma geral,
os alunos de escola pública. Tem que perceber que o aluno surdo
pode conseguir. Ano passado eu fiz duas pesquisas. Aquele grupo
ali, do ensino médio, ninguém se inscreveu no ENEM, uma UFBA,
ninguém se inscreveu pra UFBA. Aquele grupo ali concluiu o ensino
médio no ano passado. E por quê não quer fazer? Por que não tem
desejo pela faculdade. Esse ano só temos Roselena para fazer o
vestibular. Vou falar com ela, com a mãe, com o irmão, que faz
administração... (LENA, 2012).

A professora Lena reconhece o processo de inclusão escolar como precário,
mas acredita que os alunos com deficiência possam galgar espaços na sociedade,
mesmo quando estes lhes são negados em função da deficiência, para além de
empregos onde se exige baixa qualificação. Logo, o processo de inclusão escolar
favorece aos estudantes assistidos possibilidades de emancipação social, através
da escola comum e preparo para enfrentar a competição da coletividade, ainda que,
segundo Crochík e Crochík (2008, p. 145) a obtenção de uma autonomia financeira,
pelo próprio esforço, se faça cada vez mais difícil e acirrada pela competição. Disto
urge à educação a tarefa de voltar-se “[...] para a transmissão e desenvolvimento de
valores

humanistas” e

indicar

as

condições

sociais

que

impedem

esse

desenvolvimento.
Conforme a fala da professora Lena, se intui um sentimento desanimador em
relação aos estudantes, mormente desmotivados em avançar nos estudos e sem
perspectivas otimistas para o próprio futuro, questionando-se sobre a razão desses
alunos não desejar prosseguir até o Ensino Superior. Arrisca-se dizer que este
sentimento desanimador surja das percepções dos jovens estudantes a partir das
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suas experiências, ao longo da vida, nas relações sociais estabelecidas, inclusive
àquelas vivenciadas na escola, tendo que se adaptar a problemas impostos em
razão do distanciamento dos outros indivíduos. A compreensão sobre a
competitividade do mercado de trabalho, a própria luta pela sobrevivência e busca
por uma vida melhor, largamente divulgada e impulsionada pelo capitalismo,
funcionam como desestímulo para ir em frente. O desespero da competição, de
sucumbir ao mais forte, num mercado de trabalho restrito e que nega a fragilidade,
explicita:

No que concerne à educação inclusiva, o aluno que pertence às
minorias ilustra esse desespero, já que preserva em seu isolamento
o sofrimento que é geral: o cativeiro das mônadas que não
conseguem sair de si mesmas. Ele que não pode competir em
igualdade de condições com os outros, deve fortalecer o fim da
necessidade da competição (CROCHÍK. J, CROCHÍK. N. 2008, p.
146).

Assim, o sentido de competição é antagônico à perspectiva da cooperação,
da participação colaborativa, tão necessária na escola, cabendo à inclusão escolar,
segundo Barros (2009, p.108): “[...] combater a violência nas suas formas mais sutis
(...)” e propor “(...) uma educação colaborativa e não competitiva como método para
proporcionar a aprendizagem”. Deste modo, a tarefa de impulsionar a colaboração
nas práticas escolares, sem criticar a sociedade formatada nos moldes da
competição, fragiliza as ações educativas propensas à inclusão escolar e, sobre
isso, Adorno (1995) sinaliza que a educação deve ser essencialmente política, não
deixando de fazer as críticas necessárias.
Mesmo diante das dificuldades impostas pela sociedade às pessoas com
deficiência e os desafios existentes na escola para sua permanência e avanço, é
importante a crença dos professores, sejam da classe regular ou da sala de
recursos,

bem

como

dos demais

segmentos da

escola,

na

perspectiva

emancipadora desses indivíduos, conforme revela a professora Cristiane:
A minha expectativa é a melhor possível. É de esperança. É de que
eles consigam, realmente, se inserir na nossa sociedade, que eles
consigam uma aprendizagem melhor, porque eu estou vendo que
está existindo um caminho por parte de profissionais e de todos, está
existindo uma mobilização para isso. Então a minha expectativa é a
melhor possível. (CRISTIANE, 2012).
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Escola Gama, sobre as expectativas com relação aos alunos com
deficiência:
Que eles realmente aprendam! Que eles consigam, juntamente com
a equipe de professores, diminuir as dificuldades e que a gente
contribua para que eles aprendam e tenham um bom
desenvolvimento escolar. (DIANA, 2012).
A minha expectativa é que eles consigam se entrosar na sociedade,
que consigam uma aprendizagem, não que seja igual aos outros
ditos normais, mas que, pelo menos, eles se socializem com os
outros e estão se socializando e consigam se inteirar na sociedade,
porque ficar só em casa não dá. Isso é importante. (ANA MARIA,
2012).

As professoras, como se pode notar, nutrem o desejo de que os estudantes
com deficiência avancem nos estudos e consigam ser incluídos na sociedade, mas a
crítica à Escola nos moldes atuais se faz presente nos discursos das docentes
Vanda e Paula quando apontam entraves no processo de inclusão, mesmo
reconhecendo a relevância desse espaço dentro do contexto. Dizem:

Acredito eu que, da mesma forma que houve uma evolução na
relação do professor com o aluno. Acredito que eles estarão
altamente adaptados. Agora se o sistema modificasse e introduzisse
nas escolas mais materiais didáticos, pedagógicos e tecnológicos. O
que pudesse ajudar a ele se desenvolver. Você vê que as salas
multifuncionais tem TV, DVD, computador, mas quase nada funciona
aqui. É enfeite. Quase nada funciona. Os computadores, de três,
funcionam dois. A gente pede manutenção, todo dia dizem que vem
e a gente fica sem poder dar continuidade ao trabalho. Então eu
acredito que no futuro eles estarão muito adaptados. Na medida em
que a própria sociedade vai entendendo o que é inclusão, ela vai
cobrando. Então, acredito eu, que eles irão se desenvolver
tranquilamente. Já temos até surdos em faculdade. Surdo que já
terminou e surdo que está entrando. Vai aumentando tudo. (PAULA,
2012).
A minha expectativa vai criar frustração. Eu percebo o aluno, dentro
do que precisa ser trabalhado, quando a gente faz aquela história de
vida, eu fico com uma vontade muito grande de ajuda-los dentro
desse processo de identidade, de confiança porque se a gente
consegue fazer com que ele tenha essa vontade, essa expectativa
que podemos ter para o seu processo de inclusão vai ser muito bom
por que está dentro dele. Então a gente vai até onde pode ir porque
vai segui-lo em sua vida. (VANDA, 2012).

Os docentes entrevistados demonstram boas expectativas com relação aos
alunos, público- alvo do AEE. Esperam que aprendam e melhorem a aprendizagem;
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consigam boa inserção na sociedade; fortaleçam a identidade e se tornem mais
confiantes no sentido de superar desafios; e, especialmente, possam adaptar-se às
dificuldades com autonomia. Estas expectativas estão em consonância com os
objetivos do AEE. Estes professores acreditam nos alunos e desejam-lhes uma vida
melhor e mais justa, tendo os mesmos direitos e deveres inerentes a todos os
cidadãos.
A possibilidade de estes alunos vir a prestar vestibular e de ingressar numa
universidade foi considerada, pelas professoras, da seguinte forma:

Escola Alfa
Olhe aquele grupo ali. Olha como é diferente quando é um grupo de
surdos na sala. Ai você fala assim: “Sou a favor da inclusão, mas
acho que o surdo deve ficar em grupo”. Ajuda muito quando ele não
se sente só nas atividades. Porque espie só! A gente tinha um surdo
chamado [...] e ele foi fazer um curso na Coca-Cola, matriculou de
manhã! Eu já liguei duas vezes para a mãe, mora em Simões Filho,
pra que mude esse curso para tarde. Eu pediria aos professores para
liberá-lo mais cedo porque ele tem que estar no curso às 13 horas. A
mãe disse que vinha aqui, a greve já acabou e ela não apareceu. Eu
já liguei de novo e nada. Porque [...] [aluna surda] está se sentindo
só. Ela ontem mandou uma mensagem para [...] e pediu que eu
mandasse. Eu mandei: “[...], venha! As provas da I unidade já estão
com os professores”. Espero que ele venha. Não sei se irá aparecer.
Porque ela está se sentindo sozinha. Ela disse que sozinha é chato.
Ela é do 3º ano. Mas aquele grupo ali tinha condição de fazer
vestibular. Tinha mesmo! Aquele grupo tinha condição de fazer
vestibular, mas não fizeram nada. Fez né! Só uma que ficou grávida
no início do ano... (LENA, 2012).
Olha, eu acredito que eles farão. Você colocou o verbo no futuro e eu
estendo esse futuro. Ele poderá passar futuramente. É uma coisa em
longo prazo. Mas diante da nossa caminhada, que está difícil, ainda
está inicial, eu tenho esperança. Mas para falar a verdade,
atualmente, muito poucos surdos. Eu acho que os surdos que
frequentam a escola pública, por causa de muitos elementos, muito
difícil passarem. Um exemplo disto é que temos poucos intérpretes.
Aqui só temos um intérprete, que vem nos turnos matutino e
vespertino, mas o noturno não tem nenhum intérprete.
E tem uma quantidade boa de surdos no noturno. E continuam sem
intérprete. Não tem intérprete no noturno. Só temos um intérprete
para todos os surdos. O ideal seria um por turma, mas não temos de
jeito nenhum (CRISTIANE, 2012).

As professoras mantém o otimismo acerca das possibilidades dos alunos com
deficiência em avançar nos estudos. Contudo, para as docentes, os problemas
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típicos do processo de inclusão, vivenciados na escola, na Educação e em diversas
situações contraditórias às ações inclusivas, impedem o sucesso dessas pessoas de
modo a não sentirem-se contempladas pelos pressupostos educacionais e não ter
autonomia na sociedade.

Escola Gama

Alguns sim! E aqui tem casos de alunos que já fizeram, atendidos na
sala de recursos, e estão na universidade. Relativo ao grupo que
atendo [TGD e DI], acredito que alguns sim! Acredito! A gente
também não pode afirmar, de forma taxativa. (DIANA, 2012).
Numa perspectiva ampla, tem alunos que irão conseguir fazer
vestibular e passar. Agora, no meu ver, atualmente, não serão
muitos. Referente ao público que eu atendo [TGD e DI] é possível
assim... Estou falando, mas tirando alguns. Inclusive tivemos um
aluno daqui que está fazendo faculdade. (JANE, 2012).
É um desejo muito grande. Tenho uma expectativa muito grande que
estes alunos do 3º ano façam vestibular. Façam uma faculdade. Eles
reclamam desta questão do mercado de trabalho, mas vão ser o
que? Empacotador? Carregador? É um fardo danado! Eles não
querem mais isso. Mas, ao mesmo tempo que eles não querem, o
que eles fazem para mudar isso? Então é isso que a gente traz para
eles refletirem. Precisa esse querer deles. Observe o contexto dos
surdos. Quantos surdos como Marcus, Marcelo, Maurício... quantos
surdos que poderiam estar nas escolas, motivados, desenvolvendo
um trabalho com os estudantes surdos. Eles estão lá, na SEC, e eles
poderiam encaminhar estes surdos que tiveram êxito para as
escolas, servirem como referenciais. A gente busca junto aos alunos
surdos que eles acreditem que podem chegar a uma universidade.
Dificuldade todos tem, mas podemos enfrenta-las e galgar outros
espaços. (VANDA, 2012).

O olhar da professora Vanda sobre a percepção do desejo em fazer
vestibular por parte dos estudantes surdos do 3º ano do Ensino Médio, traçando
assim objetivos profissionais, é o seguinte:

Pouquíssimos! Principalmente porque tem um benefício do governo e
não querem saber de estudar. Acham que está bom. Outras já
tiraram o benefício porque querem trabalhar, mas esse trabalhar é
aquilo da passividade. Não é galgar coisas melhores. É mesmo
qualquer coisinha de mercado. Hoje tá pegando, mas amanhã pode
se arrepender. E brigam! Eles conversam muito. Uma minoria tem
interesse. Temos uma aluna chamada V., ela já está numa
faculdade, eu fui acompanhar a formatura de P., a primeira surda
negra pedagoga da Bahia, e mostrei para eles para que eles
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pudessem compreender a importância do conhecimento. Buscar
através deles, mas são poucos. Por isso eu insisto que surdos como
M., pessoas que já galgaram, precisam visitar as escolas para serem
vistos como referências. (VANDA, 2012).

A tal panorama, acrescenta-se outro olhar, segundo o qual: “Aqui mesmo
temos T ou a própria V. que foi aluna daqui e hoje é instrutora. Ela está fazendo
pedagogia. Temos P., do CAS. Então, acredito eu, que eles não têm dificuldades,
mas é importante haver um apoio. Sem apoio acho que não vai em frente.” (PAULA,
2012).
A chegada à universidade é algo possível para os professores das SRM no
tocante ao estudante público do AEE. Certa cautela foi apontada quanto ao aluno
com Deficiência Intelectual e TGD, mas no caso dos estudantes surdos, as
perspectivas foram mais favoráveis, atribuindo o sucesso desses alunos a uma
melhoria na qualidade de ensino desses e, por conseguinte, da Educação.

3.3.2.3 Opinião sobre a inclusão escolar
Nesta categoria de análise se desdobram os pensamentos dos professores
das salas de recursos sobre a inclusão; o que consideram como ações inclusivas; e
suas concepções sobre o que pode ser provavelmente contrário ao processo.
Obtiveram-se as seguintes respostas:

Escola Alfa

Tudo acontece no tempo certo, mas acho que deveria ter acontecido
há mais tempo. Porque assim, os meninos que estiverem... Se a
prefeitura fizer um trabalho bom, na base, na educação infantil, os
meninos chegarão aqui, na 5ª série como os outros. Eu acredito
nisso se o trabalho for bem feito. Agora, a gente está pegando esses
com muitas dificuldades porque eles não tiveram isso. Acredito que
os pais demoraram para colocar na escola, não precisavam ir para a
escola, não sei. Mas eu acredito muito, só que uma coisa. Eu acho
que o conhecimento a gente não pode ter sozinho. Eu acho que o
professor da sala comum precisa ter esse preparo. Eu acho que
nesse processo eles são vítimas. Colocou o aluno lá, para o
professor, na sala e o professor “achou” que teria um intruso, não um
intruso, algo a mais. Eu acho que a gente já está mudando. A classe
é para todo mundo. Eu é que devo mudar a minha forma de
trabalhar. Eu acredito assim, digo a você, se eu tivesse um filho com
deficiência, eu iria gostar que ele estivesse numa escola normal.
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Porque pra mim, qualquer tipo de deficiência deveria estar na escola
normal. Eu aprendi muito. Aprendi isso aqui. Na coordenação. Eu vim
pra cá, comecei a ler, comecei a participar e ver que determinadas
deficiências estavam em sala normal. É normal ter um surdo, ter um
cego estudando um com o outro. Eu acho que essa inclusão tem que
acontecer de fato. Tem que envolver todo o mundo, só que a gente
tem que se desvencilhar desse ritmo que temos hoje na sala, e para
isso a gente tem que fazer tudo para que mude a cabeça de todo o
mundo. A gente vai conseguir! Estou esperançosa ainda. (LENA,
2012).

A inclusão escolar motivou Lena a ampliar a formação, ajudando a entender
que ela, professora, precisava fazer mudanças na prática docente, favorecendo aos
estudantes com deficiência e TGD participar das atividades com propriedade. Mais
uma vez o elemento experiência aparece numa perspectiva verdadeira, haja vista a
mudança de percepção da professora sobre o trabalho com pessoas com
deficiência, resultantes das reflexões do que ficou em seu ser, do contato com o
outro. O entendimento sobre inclusão “ficou”, daí houve um movimento de mudança
nas áreas humana e profissional, sendo coerente afirmar em consonância com
Crochík. J e Crochík. N (2008, p. 141) que: “[...] a convivência com essas minorias
permitiria confrontar o conceito que se tem acerca delas com elas. Antes de um
indivíduo pertencer a um grupo, ele pertence à espécie humana, e é com essa que
todos deveria se identificar”.
O comentário acima ganha complemento na fala da professora Cristiane,
num reforço ao entendimento da experiência como fundamental para desconstrução
de preconceitos, via possibilitada pela inclusão escolar. A professora coloca:
Eu sou de acordo com a inclusão. Acho que a inclusão é muito boa.
Principalmente para os surdos não ficarem afastados e eles
frequentarem a sala regular. É difícil? É! Mas eu acho essencial a
integração, o convívio entre surdos e ouvintes. Eu acho essencial a
convivência porque eles se sentem melhor e há pessoas que acham
que seria bom se os surdos conversassem apenas entre eles, mas
eles vivem dentro de uma sociedade, onde a maioria é ouvinte.
Então eu acho isso muito importante. Só o fato de eles estarem
juntos com outros colegas, conversando, vai ter sempre uma ligação
entre eles, uma socialização e através disso também, uma
aprendizagem. (CRISTIANE, 2012).

Escola Gama

A inclusão pra mim é viável, agora ela precisa ser repensada em
relação à questão dos alunos. Eu acho que esta questão dos alunos,
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eles estão realmente indo para a escola, mas eles ainda não estão,
de fato, sendo incluídos. Eu acho que tá todo o mundo ainda sendo
incluído. Tanto o aluno, quando o professor. Porque foi assim:
chegou e a gente recebeu! Pra gente que já trabalhava com alunos
especiais, até já vamos compreendendo a situação, mas para os
professores que não trabalhavam e hoje em dia acabam recebendo
na sala, por exemplo, 5ª série, alunos sem nenhum nível de leitura...
Então é muito difícil. Então a gente tem que ver como está
acontecendo à inclusão. Se é viável um aluno chegar na sala de aula
e ele estar alheio a tudo. A gente sabe que a vida do professor não é
só aquilo ali. Tem muitas outras coisas. Então temos que pensar no
aluno, mas também no professor que está em sala. (JANE, 2012).

Quanto às considerações dos professores sobre a possibilidade do modelo da
escola especial poder ser melhor, foram assim postas:

Escola Gama
Não o modelo da escola especial, mas uma escola com maior
suporte. Mas eu acho que a inclusão deveria acontecer com um
maior suporte. Deixe-me ver um exemplo. A gente recebe alunos de
outras escolas e como aqui é referência, está todo o mundo vindo
pra cá. E aí o professor pega o aluno, completamente sem saber
como ele e, ao passo que alunos que vieram da oficina (a oficina
encaminha para a classe regular) estes, que estavam nos moldes da
escola especial e que estão passando, possuem um
acompanhamento. É como se fosse uma transição. Seria bom que
pelo menos tivessem um período para adaptação. Agora eu faço
uma ressalva que, estou falando dos alunos maiores, porque
quando acontece a inclusão estando esse alunos menores eu acho
que é um processo mais tranquilo. O aluno já entrou na escola, ele
tem uma deficiência, mas entrou na escola ainda menor, foi
descoberto ali, é melhor. Mas muitos alunos que recebemos aqui
foram alunos de outras escolas e tiveram a primeira experiência.
Estes alunos, alguns são persistentes na classe regular, saem da
classe especial e se deparam com muitos professores... Alguns são
persistentes, mas já tivemos alunos que desistiram. Tínhamos um
aluno que passou muitos anos na oficina e quando passou para a
classe regular, diante das dificuldades, desistiu. Não ficou nem em
um nem em outro. Saiu da escola. (JANE, 2012).
É... Já estou na inclusão há muitos anos e ela é muito importante.
Não tenho dúvida, só que eu penso na inclusão, não com tanta
dificuldade, como ela é. Se olharmos para Paulo Freire, veremos que
é um processo para trazer benefícios para a qualidade que todo
mundo quer da escola. É destrinchar. É um processo natural. Mas
não é isso que acontece. Dificulta um pouco porque se você não for
muito bom em uma coisa e eu sou, a gente faz essa troca e a gente
melhora, só que a visão que é dada para a inclusão é muito
deficitária, é muito complicada. Pedem-se recursos que não tem
nada a ver, basta apenas fazer acontecer. A inclusão é muito
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importante, mas na Bahia ainda é muito atrasada e as pessoas hoje,
que estão muito ligadas à inclusão, vejo muito “Ubatuba” e
“doutorismo”, infelizmente, e isso não faz ninguém crescer. Por isso é
que ficamos estagnados por que quando você chega lá no AEE a
gente quer mandar de uma maneira que não condiz com o processo
de inclusão. A gente vê isso passar na nossa frente, como numa
vitrine. Pessoas que saíram de um nada, as vezes que não tem
nenhuma ligação com Educação Especial e Inclusiva, mas que acha
que pode e que faz. É o que a gente vê. Trabalhos que vemos e são
muito ruins. (VANDA, 2012).
Eu acho que a inclusão é importante para os alunos que tem
deficiência porque ele precisa interagir na sociedade. Precisamos dar
um instrumento para que ele se desenvolva lá fora, inclusive para o
trabalho, o emprego. Muitos estão trabalhando. Então isso é muito
importante. Eles precisam ter autonomia. (ANA MARIA, 2012).
Eu acho que existe uma inclusão, mas uma inclusão social. Os
alunos são colocados com os alunos ditos normais, eles são
colocados no mesmo espaço, mas não é dado a eles os mesmos
recursos ou os recursos que eles deviam ter. Então eu acho que
deveria haver uma inclusão pedagógica. Direito ao acesso ao
conhecimento, o que eu não vejo que ocorre. (PAULA, 2012).

As opiniões sobre inclusão, ditas até aqui pelos professores das SRM se
assemelham e divergem em alguns pontos. As perspectivas otimistas reveladas
apontam para um caminho de Justiça no sentido de se ter o direito à Educação,
garantido a todos. Por outro ângulo destacam o ainda a ser feito para se ter esse
processo bem efetivado. Mesmo porque, isso demanda melhoria em todo o sistema
de ensino e nas concepções das pessoas integrantes do contexto. A inclusão,
segundo diz a professora Lena, para acontecer, de fato, requer o envolvimento de
todos. Se isso não ocorre, se tem um processo mascarado, no qual os alunos
público-alvo do AEE chegam às escolas e encontram professores despreparados,
com formação específica precária ou insuficiente e escolas desestruturadas para
atendê-los. Contudo, isto não pode ser usado para justificar a inércia diante das
necessidades do outro. O exercício da alteridade pode contribuir para provocar nos
indivíduos mudanças atitudinais e emancipatórias.
Em nenhuma das duas unidades de ensino o modelo da escola especial
apareceu como melhor opção, mesmo quando os professores falaram sobre a
necessidade de mais suporte nas escolas e dos muitos profissionais despreparados,
vide o descontentamento da professora Vanda. Assim, a proposta da educação
inclusiva se destaca como a mais favorável, tendo sido considerada pelos sujeitos
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dessa pesquisa como probabilidade mínima de socialização, inclusão social e
autonomia. Diante do exposto é flagrante notar:

A proposta da inclusão faz a crítica da escola padronizada e
adaptativa, propondo uma reestruturação da instituição escolar que
deve se adaptar às diferenças e acolhê-las. Trata-se de um momento
em que se questiona toda a estrutura educacional, revendo objetivos
e valores a serem trabalhados na escola (BARROS, 2009, p. 107).

A respeito da discussão sobre inclusão e suas percepções, os professores
também opinaram sobre as reais ações inclusivas nas escolas. A saber:

Escola Alfa

Eu considero que no momento não tem discriminação. Até o fato de
o menino ser barrado na porta da escola porque o menino veio sem
farda, veio sem o tênis, ligar pra mãe, notifica, mas amanhã não
pode vir saber por que está chegando atrasado. Então essas ações
eu considero inclusivas também. Agora, se você coloca assim. Ações
inclusivas: alunos surdos que participam das aulas de dança. Que
haja com naturalidade de que eles estejam participando. Agora,
ações que não são inclusivas. Na hora das apresentações no pátio
não tem intérprete. Não tem ação inclusiva nesse sentido. Quem
organizou o evento pensou que haveria surdos e que seria
necessária a presença de um intérprete para traduzir tudo o que
estava acontecendo e o que os surdos estavam apresentando? A
ação inclusiva é que eles participam também. Não discriminação.
Eles participam de tudo. (LENA, 2012).
Primeiro de tudo é saber que aquelas pessoas são especiais. Saber
que tem que valorizar. A valorização é muito importante. Valorizar a
pessoa, dar atenção a ela para que ela se sinta aceita, incluída e
procurar meios para chegar até ele. Outra coisa mais importante é
você entrar no tempo dessa pessoa. Acho isso fundamental para
conhecer e entender a pessoa vê o caminho que vai tomar com ela,
caminhar com ela, vendo o progresso, dar a mão mesmo. Eu acho
que, não só o professor da sala de recursos, mas falo de todos, a
inclusão de uma forma geral, professores, comunidade escolar, o
pessoal de apoio de escola. Eu acho isso assim bem pessoal. Não
só a parte afetiva, que é importante, mas chegar junto. Isso é muito
importante. (CRISTIANE, 2012).

Escola Gama
Sobre tal aspecto, a professora Jane observou: O que já está acontecendo. A
questão do curso, acessibilidade, a promoção de cursos que envolvam a
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comunidade escolar que discutam sobre a deficiência seriam as ações (JANE,
2012). E Carlos resumiu: Ter intérprete para surdos, ter uma sala de recursos
multifuncionais... (CARLOS, 2012). As outras opiniões estão a seguir elencadas:
É como buscar “agulha no palheiro”. O trabalho de educação física,
do professor, ele não seleciona o aluno que quer participar. É o aluno
que se inscreve. Não faz separações. Isso é positivo. A questão dos
intérpretes, muito importante para os surdos e o trabalho da sala de
apoio também. (VANDA, 2012).
Deveria ter mais palestras falando sobre o deficiente, para o outro,
para assim esclarecer mais a questão da deficiência para todos.
Estudantes, funcionários, colegas professores. Deveria haver mais
informações neste sentido, palestras, seminários, para os alunos,
desde o início do ano. Às vezes eles vêm de outra escola e não
sabem. (ANA MARIA, 2012).
Quando tem gincana, quando os professores já colocam um DA em
cada grupo ao constatarem que havia posturas discriminatórias.
Ações pedagógicas. Quando o professor procura fugir da aula
explicativa, da aula expositiva. Procura fugir um pouco fazendo
ilustrações, buscando imagens, fazendo vídeos legendados para que
eles tenham acesso. Estas são ações que fazem a inclusão
acontecer. (PAULA, 2012).

A visão sobre a inclusão escolar e suas práticas, de acordo com os docentes
das SRM pode ser entendida como norteadora de ações inclusivas na escola.
Emergiram de suas percepções os seguintes aspectos: manutenção das normas
escolares, de forma igualitária, para todos; realização de eventos na escola com a
participação, plena e efetiva, tomando-se os cuidados necessários para o
atendimento das necessidades específicas dos alunos com deficiência e TGD;
realização de cursos na área da Educação Especial para os professores; realização
de palestras, seminários etc.; contar com a presença de intérpretes na escola; cuidar
da acessibilidade física e pedagógica para os alunos e com o serviço de AEE
realizado nas SRM. Todas estas ações, no entanto, precisam como dito
anteriormente, estar articuladas no PPP da escola e serem substanciadas pela
participação de todos, a fim de cumprir o planejado. Este é o grande desafio a ser
alcançado, em sua totalidade, nas duas escolas pesquisadas de acordo com as
respostas dos docentes e o observado pelo pesquisador na prática.
Na contramão das ações inclusivas, os professores consideraram também o
que pode contribuir para um processo contrário à inclusão de pessoas com
deficiência, TGD e altas habilidades/superdotação, como o exposto pela professora
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Lena da Escola Alfa: “É isso aqui que você está vendo. Quando a gente faz esse
trabalho só com eles aqui dentro.” (LENA, 2012). E para os outros docentes, como
Cristiane desta mesma unidade escolar, a realidade é:
Uma coisa que ainda acontece muito é o que fazemos que é darmos
banca. Acontecia muito e ainda acontece. Essa é a verdade. Mas
não por conta do professor da sala de recurso, mas por conta dos
que temem. Não é que você vá dar “banca”, mas é preciso ajudar o
aluno a fazer as atividades da sala de aula. Eu sei que eles vêm no
turno oposto para fazer as atividades da sala de aula e
complementares, mas por você estar no seu turno, muitos
professores vêm aqui e pedem: “Vem cá! Vem cá! Faça essa
atividade aqui com o aluno”. Você não tem tempo de conversar com
o professor que não é isso. Eu não vou fazer isso por que é
prejudicial para o aluno. Ainda os professores da classe regular
pensam que a sala de recursos é para banca. E na verdade fazia e
ainda faz por causa desse sistema. Mas não é legal, não é bom e
não está ajudando o aluno. Está prejudicando-o. Não é isso que se
quer. O que se quer é fazer com que o aluno assimile o conteúdo,
que ele saiba caminhar por ele mesmo. Mas não é fácil.
(CRISTIANE, 2012).

Escola Gama
Eu acho que temos que ter, bem claros, os objetivos da sala [AEE] e
não trabalhar como se fosse “banca”, como se fosse reforço. Se
fossemos deixar, os pais e eles [os estudantes com deficiência]
gostariam que ficasse assim. Os professores tem que saber quais
são os objetivos da sala de recursos e trabalhar para que esses
alunos aprendam, melhores, minimizem suas dificuldades e que eles
avancem na sala de aula regular (DIANA, 2012).
O individualismo entre profissionais das salas de recursos, essa
coisa de saber mais, poder mais do que os outros, disputa, isso
regride o trabalho, não há uma luta conjunta também e
principalmente a visão que se tem da sala de recursos, isso é o pior,
como um espaço de repouso ou de questão de “doutorismo”, uma
sala cheia de doutores, como se fosse um espaço fechado (VANDA,
2012).

A tais exposições, soma-se “Funcionar como banca” (CARLOS, 2012). Como
se verificou, as ações contrárias ao processo de inclusão, apontadas pelos
professores das salas de recursos se voltam à utilização inadequada do AEE,
quando realizado, não em uma perspectiva complementar e/ou suplementar à
formação do aluno, mas sim como reforço pedagógico. Os professores admitem se
tratar de um procedimento não relacionado às atribuições na sala de recursos.
Mesmo assim, é feito devido à necessidade dos estudantes por eles atendidos, em

163

compreender os conteúdos passados na classe comum. Mais uma vez se chama a
atenção para a importância da participação do professor da classe regular no
acompanhamento desses alunos e na necessária parceria com os profissionais da
sala de recursos. Este problema, ora evidenciado, leva a outro: a visibilização da
sala de recursos como uma classe especial, caracterizada pela ausência de outros
grupos da escola durante as atividades, segundo relato da professora Lena da
Escola Alfa, responsável pelo atendimento de um grande grupo de alunos com
surdez.
A professora Vanda, da Escola Gama também se queixou do individualismo
de alguns profissionais da área. Se tem então destacado um elemento pertinente ao
preconceito, traduzido na percepção do espaço sala de recursos como lugar de
“descanso”, onde as pessoas “não fazem nada”. Isto poderia ser esclarecido, supõese, se houvesse maior participação dos membros da escola nas atividades do AEE
procurando conhecê-las e discuti-las mais adequadamente.

3.3.2.4 Percepções sobre a escola, participação dos professores e trabalho
Parte-se agora à análise das percepções dos professores das salas de
recursos multifuncionais sobre possíveis mudanças na escola após a chegada do
público-alvo do AEE; se houve mudanças no trabalho dos demais professores,
valorização do trabalho; e aspectos da acessibilidade escolar.
Ao considerar que a chegada dos alunos com deficiência e TGD na escola
regular segue um movimento crescente, imputando-lhe mudanças ao incorporar
estes grupos de alunos, as apreensões dos professores das Salas de Recursos
sobre este aspecto tomam forma conforme o exposto:

Escola Alfa
Eu faço as minhas queixas, mas acho que a escola mudou muito.
Humanizou mais, sem dúvida nenhuma. Eu fico tão entusiasmada
quando eu vejo que eles aprenderam. Aprenderam isso assim... (fala
dos professores). Aquele trabalho ali que a gente tirou uma foto, foi
reconto de “O Cortiço” em Libras. O passo a passo durou três
semanas, foi tão interessante e a professora ficou tão envolvida com
o trabalho, porque assim, eu pedia que ela visse como eles
construíram o trabalho, então isso humanizou mais. Quando a gente
faz os relatos dos estudantes, eu percebo assim, envolve todo
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mundo. Quando eu digo que humanizou, não é piedade, caridade,
solidariedade não. É humanizar no sentido de que este é um espaço
de inclusão, naturalmente. Com alunos com deficiência e sem
deficiência, acho que é uma participação, naturalmente, da inclusão.
Inclusão de tudo! Quantas famílias diferentes têm na escola?
Milhares! Isso para mim é inclusão. Eu acho que humaniza. Já
mudou muito! O que eu não condeno nos professores é isso! Não
foram preparados. Você está aberto, mas não sabe como fazer. E
penso que aqui está a nossa falha. Aqui na sala, nos envolvemos
tanto com o aluno. E o trabalho com o professor? Eu penso que o
nosso trabalho é o de mediação. Nós fazemos um trabalho de
mediação, mas a partir dos trabalhos dos alunos. Acho que a
mediação poderia partir da gente e perpassar pelo planejamento
pedagógico do professor. Está faltando organização para nos
encontrarmos com o professor. (LENA, 2012).

O processo de inclusão escolar, na avaliação de Lena, contribuiu para
mudanças na escola, reafirmando a necessidade desta docente em agir como
mediadora e tomar ações capazes de aproximar mais os professores da classe
regular aos da sala de recursos, “desculpabilizando-os”, assim, do distanciamento
por conta da falta de preparo prévio acerca das práticas pedagógicas específicas ao
trato de alunos com deficiência e TGD, com ênfase à necessidade de organizar o
planejamento pedagógico. No depoimento desta professora, destaca-se a conclusão
segundo a qual a presença de pessoas com deficiência humanizou a escola e a
humanizou. Aqui, pode-se considerar que humanizar a escola implica num objetivo
central de “desbarbarização” das pessoas, sendo preciso, portanto, se ter
consciência da barbárie, expressa pelo mal-estar gerado pela civilização24 e exposta
nos indivíduos como impulso de destruição atrelado ao aspecto da desigualdade no
acesso à formação. A palavra barbárie significa:

[...] estando na civilização do mais alto desenvolvimento tecnológico,
as pessoas se encontrem atrasadas de um modo peculiarmente
disforme em relação à sua própria civilização – e não apenas por
terem em sua maioria experimentado a formação nos termos
correspondentes ao conceito de civilização, mas também por se
encontrarem tomadas por uma agressividade primitiva, um ódio
primitivo ou, na terminologia culta, um impulso de destruição, que
contribui para aumentar ainda mais o perigo de que toda esta
24

Freud pontua que o mal-estar exercido pela cultura sobre os seres humanos reside na constante
tensão entre as pulsões de vida e de morte, doravante conclui que o indivíduo não pode ser feliz na
civilização moderna, mesmo considerando todo o progresso científico e técnico. Afirma ainda que
todo indivíduo é inimigo da civilização uma vez que no mesmo existem tendências destrutivas e
antissociais. Há uma busca pela satisfação do prazer, porém esta satisfação é impossível visto que o
mundo carece de recursos para proporcionar tal fim (FREUD, 2010).
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civilização venha a explodir, aliás uma tendência imanente que a
caracteriza (ADORNO, 1995, p. 155).

É enaltecida assim a importância do esforço para tornar a educação acessível
a todas as pessoas, como espaço formativo crítico, possibilitador de experiências
transformadoras. Tarefa de todos os indivíduos que compõem a escola que, por sua
vez, precisa promover a educação contra a barbárie e provocar nas pessoas uma
tomada de consciência sobre a agressividade, presente em cada um, direcionando-a
para fins humanos. Barros (2009, p. 105) afirma que a instituição escolar precisa se
transformar e se desbarbarizar, pois isto deve ser o objetivo central. A inclusão
escolar presta-se justamente a favorecer experiências e discussões sobre elementos
tais como preconceito, diferenças, aprendizagem, formação, promovendo a
humanização dos indivíduos, mesmo sem se estender a uma totalidade. Estes
aspectos, necessários ao debate sobre inclusão na escola comum, aparecem
também nos discursos das professoras da Escola Gama, onde, igualmente, são
apontadas mudanças na unidade de ensino. Sobre isso, alerta a professora Diana:
“Sim! A questão da diversidade, a visão, o olhar sobre a pessoa com deficiência,
diminuição do preconceito. É uma troca! Eu acho que a gente ganha assim como os
alunos. Todos ganham!” (DIANA, 2012). A esta afirmação, segue-se:
Mudou! Sempre muda. Acho que na forma de olhar, na forma ou
tentar compreender as necessidades do aluno, embora precise
mudar muito mais. Por exemplo, a nossa escola apesar de ser
inclusiva, não possui acessibilidade física. Na parte física a nossa
escola não é acessível. Começa pelo batente e escada. Temos uma
aluna cadeirante lá embaixo. A escola já deveria ter uma rampa.
(JANE, 2012).

Considerando a possibilidade de haver um aluno cadeirante, por série, o
equivalente a um por sala, a mesma entrevistada assegurou:

Acho que a rampa apareceria no outro dia. Porque quem iria querer
carregar? Embora na oficina tenha cadeirante e nunca fizeram
rampa. Desde quando eu entrei, tenho quinze anos e os cadeirantes
se resumiam às salas de baixo e quando tinha uma atividade que
precisava subir, eram os colegas que ajudavam. Lá eles ficavam o
tempo todo com um professor, aqui isso não seria possível. Teria que
ter rampas mesmo. (JANE, 2012).

Escola Alfa
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A professora Cristiane acredita que a chegada de alunos com deficiência e
TGD na escola colaborou para mudanças na prática de outros professores e,
remetendo-se aos surdos, observa:

Mudou sim, porque incentivaram professores a tomar conhecimento
de Libras, tomar cursos de Libras, prestar mais atenção nas pessoas
com deficiência e suas especificidades, no caso o surdo, aqui, mas
também deficiência visual, intelectual etc. E é por isso que eu sou a
favor da inclusão. Eu sei que é difícil, mas há boa vontade e o querer
em continuar. (CRISTIANE, 2012).

Este movimento de aproximação de alguns professores da classe regular
para o cuidado no trabalho pedagógico e acompanhamento dos estudantes surdos,
enfatizado por Cristiane, não foi percebido nas atitudes desses quando se trata de
fazer curso de Libras e participar das atividades na sala de recursos de acordo com
o dito pela docente referindo-se a isso:

Pouquíssimos! E o curso que fizeram foram aqueles de uma semana
e depois, nada. Que eu sei, são vinte e poucos professores e apenas
três ou quatro fizeram o curso [...] Quanto a busca dos professores
da classe regular à SRM... Eu não vejo isso, não! (CRISTIANE,
2012).

Entretanto, o ingresso de estudantes surdos na escola exigiu dos gestores
ações voltadas a garantir a permanência desse grupo. Com relação a isso, a
presença do instrutor de Libras na comunidade corroborou a proposta, mas revelouse muito frágil enquanto inclusão escolar propriamente dita, porque o sistema de
ensino não tem conseguido fazer manutenção destinada a assegurar as conquistas,
conforme informado pelas professoras das escolas Alfa e Gama, respectivamente:

Tínhamos um instrutor de Libras surdo, mas ele não vem mais.
Desde o início do ano que não temos mais. Ele desenvolveu um
trabalho com o grupo e foi muito bom! Eu não posso falar muito
porque ele só vinha no matutino e o meu horário é vespertino e
noturno, mas eu sei que Lena disse que ele fez um trabalho muito
bom. Nós sentimos muito a saída dele. Ele estava ajudando muito.
(CRISTIANE, 2012).
Olha, quando eu entrei aqui, em 2005, já existia um trabalho de
inclusão, agora eu fiz muito, enquanto professora da sala de apoio,
na época que era DM, fiz muito trabalho de sensibilização com as
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colegas nas salas, principalmente nas 5ª séries porque era muito
difícil aceitarem os meninos e olhe que deficiência intelectual não
tem “caras e bocas”. Mas mesmo assim faziam brincadeiras com os
alunos que tinha dificuldade de aprendizagem e então fomos
chamadas para fazer esse trabalho! Foi o que eu percebi na escola,
que não tinha ainda esse trabalho de inclusão e os professores, aqui,
sempre se queixaram da ausência de cursos. “Há... A direção só
chama o pessoal da sala de apoio”, “Eu preciso de cursos e não
tem”. São coisas que acontecem ainda. Eu vim nesse processo. Mas,
pelo que eu observo, os professores tem um interesse muito grande,
inclusive, quando teve a greve, eu fiquei muito triste porque Jorge
Portugal falou àquela bobagem que contraria Paulo Freire e tudo e
eu pude me reportar aqui à escola e pensar nos professores daqui.
Eles são muito, muito interessados. Interessados em promover uma
melhoria na qualidade da educação e em fazer essa educação
acontecer. (VANDA, 2012).

Durante algum tempo, como se averiguou, a SEC, através do IAT, ofereceu
cursos de formação na área da Educação Especial, como ainda o faz. O mesmo se
dá em alguns CAEE, onde são ofertados cursos de Libras e realizadas palestras e
seminários, mas nos quais os professores da classe regular, das duas escolas,
nunca se fizeram/fazem presentes. Além disso, em muitas escolas com SRM, a
presença do professor da classe regular no espaço é incipiente no sentido de
acompanhar o aluno com deficiência e discutir questões da Educação Especial; de
adaptação curricular; da deficiência; das práticas pedagógicas; da acessibilidade, a
título de exemplo, mesmo que muitos destes professores digam acreditar na
inclusão e se mostrem, a princípio, preocupados e empenhados na melhoria da
qualidade de ensino.
Existe um momento na semana, nas reuniões de AC, em que os professores
da classe regular podem fazer o acompanhamento dos alunos com deficiência na
sala de recursos. Apesar disso, os docentes não estão presentes e não participam
do acompanhamento no espaço do AEE. Por que isso acontece? Há uma busca
sistemática por parte dos professores da classe regular para agendar atendimento e
discutir questões do AEE, como aprender Libras? Destas questões, obtiveram-se
respostas como: “Sim, mudou! Já temos intérprete em sala de aula. Antes não tinha.
Precisa mudar mais. A questão da mobilidade mesmo precisa mudar.” (CARLOS,
2012) e ainda:

Escola Gama
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Eu acho que acontece aí é um erro de comunicação porque os
diretores não sabendo que é algo benéfico para todos e que, às
vezes, não liberam os professores para que a escola não fique vazia,
é o que a gente ouve, dificulta esse processo. Por exemplo, é como
você, disse. A gente está lá. Praticamente a educação especial, a
educação inclusiva na Bahia é um gueto, é uma praia da Barra. Todo
o mundo se conhece, todo mundo se vê. Então assim. Por que
estamos lá? Muitos de nós temos a obrigação de ter esse lá. Então
observe que a pessoa está ali (no curso) doida para assinar o ponto
e ir embora porque não aguenta mais aquela conversa, aquela
mesmice, mas os que deveriam estar não estão. Os professores, às
vezes, não são comunicados e dizem ‘”Há! Eu não sabia”. Sabe o
que eu acho que daria certo? Era se nós professores da sala de
recursos fizéssemos as oficinas com a nossa comunidade. A gente
conhece um pouco deles, o perfil deles, até o que trabalhar. Porque é
muito distante o que o CEEBA ou qualquer tipo de centro vai fazer do
que é a realidade da escola. Aí eu volto para a questão da Escola
Gama. O CAS vai fazer um curso para os professores, mas o que
esses professores vão ver lá? Alfabetização. O CAS faz um trabalho
de alfabetização e nós não trabalhamos com meninos pequenos.
Nós temos meninos com deficiência, dificuldade de aprendizagem
em matérias de português, matemática, porque aí já é um processo
que não é da inclusão. Essa coisa de passar, passar. Então eles (os
professores) irão se queixar de alguma forma. O curso de Libras do
CAS, eles tem um horário e a gente sabe que esses cursos são
disponibilizados para os professores, a gente diz, mas muitas vezes
como é que ele vai? Ele vai faltar. Como isto vai ser entendido pelos
professores? A gente para faltar já é complicado. Então eu acho que
é um problema de comunicação. Poderia, por exemplo, vamos
passar aqui para o nosso turno. Essa oficina (Libras) era para
acontecer no quinto horário, foi reduzida, só que o professor tinha
que ficar na sala. Aí eu volto para a questão da inclusão. Se a gente
pensar que se precisa de recursos não materiais, precisa trabalhar a
reflexão, e a gente tem que dar suporte, eu penso assim, temos que
trabalhar, a gente tem o poder no sentido de estar na sala e temos
também a facilidade de passar pelo contexto trabalhado e coloca-lo
para a área, tirar as dúvidas dos professores, ajuda-los e daí eles
podem galgar o desejo de buscar mais. [...] Tem professor que nem
conhece a sala de recursos. Não sabe que a escola tem. Mas assim,
poucos professores tiveram expectativa com a sala de recursos.
Essa iniciativa. Tem uma professora mesmo, de biologia, que eu
simpatizo. Dar aula para ela é como fazer brigadeiro. Ela em 2006
nos procurou para realizar um trabalho junto com os alunos. Ela
sempre nos procura. Ela diz: Essa unidade eu irei trabalhar com esse
assunto. Preparamos os slides e ela aceita o nosso material. Nos
dias de quarta eu vou trabalhar na AC com eles. Aí sim dão ouvidos,
mas muitos já vão saindo e dizem “eu sei”, “já entendi. (VANDA,
2012).
Mudou sim, porque antigamente parece que havia uma aversão.
Quando tinha um deficiente na sala parecia que era uma pessoa de
outro mundo. Tinha uma grande resistência. “Um deficiente na minha
sala! Não! Não! Aqui não!”. Gritavam assim. Agora não. Eles
(professores) estão aceitando numa boa e os alunos (sem
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deficiência) também. Eu acho que isso é muito bom. (ANA MARIA,
2012).
Não vejo uma mudança da escola. Porque a estrutura não foi
mudada, não foi alterada, a escola têm cadeirantes, temos
deficientes visuais e a estrutura não foi alterada, o material
tecnológico não chegou e o que chegou não foi dado uma
manutenção adequada, então assim, mudar, no sentido de receber,
de estar aberta para todos, mas mudar no sentido de ter consciência
do que é inclusão eu não vejo essa mudança (PAULA, 2012).

A chegada dos alunos com deficiência e TGD na escola causou
mudanças. Gerou movimentação e visibilização destes grupos, chamando a atenção
para existência destes e provocando experiências com resultados, alguns favoráveis
e outros nem tanto. O primeiro aspecto notado foi uma mudança no olhar sobre a
pessoa com deficiência. Para alguns professores humanizou as relações na escola,
mas também se constatou, nessa experiência, manifestações de resistência e
preconceito, algo tendente a diminuir através do enfrentamento da barbárie por meio
da educação. Costa (2012, p.123) assevera:
Podemos aprender juntos no cotidiano escolar com suas
extraordinárias possibilidades de resistência e superação das
atitudes que ainda permitem a segregação na escola pública. A
busca por compreensão dos limites sociais que impedem a inclusão
(e não os limites humanos como afirmado historicamente), por
intermédio da reflexão crítica do conhecimento produzido pela
Educação Especial, tem potencial emancipador para tornar os
caminhos trilhados pelos alunos com deficiência mais alargados à
escola, ou seja, pela inclusão.

A presença do público-alvo do AEE nas escolas é, sob este prisma,
fundamental para desconstruir preconceitos e possibilitar contribuições para a
efetivação de uma inclusão justa, apostando-se no potencial emancipatório da
Educação, se pensada de forma crítica, alicerçada na experiência. A negação foi
constatada em algumas atitudes. Entretanto, existe nestes mesmos espaços uma
contracorrente interessada, ainda que discretamente – o pequeno número de
professores habilitados em cursos de Libras confirma isso -, em se aproximar de
questões relacionadas à Educação Inclusiva. Um exemplo: foi relatado, ao longo das
entrevistas, que a presença do intérprete nas escolas e do instrutor colaborou para
divulgar a Libras e aproximar mais os alunos ouvintes dos surdos. No entanto,
percebe-se também, na fala da professora Paula, a carência de inúmeras
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mudanças, principalmente nas instituições escolares, numa aparente tomada de
consciência por parte da docente acerca da Inclusão de fato. Levantaram-se, no
decorrer da coleta de dados, as seguintes indagações: Se na escola, a presença dos
alunos com deficiência e TGD causou discreta mudança, especificamente, entre os
professores da classe regular, ocorreu o mesmo? O trabalho desempenhado por
eles mudou? Sobre isso, foi revelado:

Escola Alfa
Em alguns sim. Poucos, na verdade. Alguns nos procuram na sala de
recursos, sobre as atividades, como passam determinado conteúdo
para os surdos. Então eles estão interessados em procurar a nossa
ajuda, agora são poucos. Na maioria não houve mudança alguma.
(CRISTIANE, 2012).

Escola Gama
Eu acho assim. É o particular de cada professor. Tem uns
professores que buscam o conhecimento e já tem outra visão e já
tem outros que acham que não estão preparados, não tem formação
específica, não tem cursos. Eu acho que é pessoal! Tem professores
que procuram fazer atividades diferenciadas, se preocupam com os
alunos, alguns já estão fazendo cursos por conta própria. (DIANA,
2012).
Já percebo. Porque alguns professores já procuram. Já buscam
facilitar a compreensão do aluno na atividade. Já tem professores
que buscam isso. Tem alguns professores que, às vezes, nos
procuram. Trazem atividades e perguntam se podem passar, nos
pedem para passar algum tipo de exercício, nos pedem para que
deem uma reforçada . É aquela questão. Às vezes passam algum
exercício e os alunos não compreendem. Um treino. Alguns
professores nos procuram e dizem: “Olhe o tipo de atividade que
estou fazendo. Será que eles entendem?”. [...] Às vezes procuram
Carlos e apresentam o problema. Aí Carlos diz que o professor está
precisando de determinada orientação. Geralmente acontece com
matemática. Ele é um elo entre os professores da classe regular e
nós da sala de recursos. (JANE, 2012).
Com certeza. Por exemplo, a avaliação para o surdo, quando ele
entende que precisa ser diferenciada e não ajudar no processo, ele
consegue desenvolver essa consciência. É como lhe falei. Não se
passa nada para ninguém como se fosse um remendo, se não some
e pronto. Vai ter o efeito x, mas a conscientização para que ele
perceba o porquê de um surdo entender uma gramática que se
aproxima da língua dele e por conta disso a fala e a linguagem vão
ser diferenciadas. Quando ele for expressar a sua fala, que é um
direito, ele vai ter alguns percalços com a língua portuguesa e o
professor vai precisar entender. (VANDA, 2012).
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Percebo. Para mim mesmo foi uma mudança na minha vida por que
antes eu ensinava aos meninos aí, mas eu não tinha a visão que
tenho hoje. Não via que eles tinham aquela capacidade de alcançar.
Eu achava que não conseguiriam, mas depois que eu comecei a
fazer esses cursos, a trabalhar com eles mesmos, eu já mudei minha
visão. Eles têm possibilidade de avançar. (ANA MARIA, 2012).

O professor precisa despertar, em algum momento, para a questão da
deficiência, na compreensão de Ana Maria. Ela prossegue sua explanação e diz ter
trabalhado durante dois anos na Oficina Pedagógica da Escola Gama. Depois,
passou a atuar na classe regular, nas 7ª e 8ª séries. Deu aulas à noite e, na ocasião,
segundo relembra, já havia pessoas com deficiência na sala. Ela achava que eles
nunca conseguiriam avançar, opinião mudada após acompanhá-los na sala de
recursos. Segundo ela, “viu que estava errada!”.
Eu achava que os alunos com deficiência, que estavam na classe
regular, eram mais interessados, procuravam, ficavam perguntando,
tinham interesse, mais do que os outros. Então eu pedi que me
colocassem para trabalhar com os deficientes. Daí, fui fazer os
cursos e isso me despertou. [...] Foi um movimento meu. Quando fui
trabalhar com eles, vi que era bem melhor. Eles são atenciosos, mais
educados, carinhosos, chegam perto da gente. (ANA MARIA, 2012).

Essa fala da professora é muito significativa porque ela diz quando, em que
ponto despertou e revela a necessidade de fazer algo para lidar com as pessoas
com deficiência, possibilitando o avanço na classe regular. E especifica:
Principalmente os surdos porque na sala tinham muitos, no noturno,
e quando não tinha intérprete eles ficavam muito agitados. Eles
ficavam pedindo as pessoas, pedindo que os ajudassem. Aquilo me
dava uma pena. Não tinha quem orientasse. (ANA MARIA, 2012).

O depoimento dessa professora remete a uma situação comum a todos os
docentes ao se deparar com pessoas com deficiência: O que fazer? Incomoda-se e
invisibiliza-se ou movimenta-se (negando ou acolhendo o outro)? Ana Maria,
quando atuava na classe regular e estava com alunos com deficiência, diz ter se
incomodado em algum momento e, com isso, viu a necessidade de fazer algo. Foi
uma iniciativa dela. Não foi feito um trabalho prévio de sensibilização, a fim de
despertar tal carência diante da pessoa com deficiência e com ela mesma. A
vontade de mudança partiu de uma situação que estava ali, para todos. Até porque,
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independentemente de haver uma sala de recursos na escola, pessoas com
deficiência, TGD e altas habilidades, estarão presente. O professor precisa fazer
alguma coisa de modo a modificar o contexto. Fugir do discurso pessimista e da falta
de formação pode ser algumas das atitudes acertadas.
Cabem, agora, outros questionamentos: Afirmar que o lugar da pessoa com
deficiência é em outro espaço ou na Escola Especial não seria uma afirmação
centrada no eximir de responsabilidades sobre aquele indivíduo? Dizer que não
sabe, não tem curso e não se mobilizar para mudar a situação não seria uma forma
de mascarar os próprios preconceitos? A professora Ana Maria movimentou-se para
enfrentar as dificuldades, objetivando incluir o aluno com deficiência. Ela não
esperou chegar ajuda. E conta:
Eu tinha um aluno aqui na sala,[...], ele não escrevia e nem lia direito,
mas respondia as provas oralmente, e melhor do que muitos alunos
sem deficiência. Ele ficava comigo depois que os outros alunos
terminavam as avaliações. Ele ficou muito chateado porque teve um
ano que ele perdeu. Deu queixa na SEC, disse que ele participava de
todas as aulas, que respondia tudo, e aí tudo isso me sensibilizava
muito. Se ele respondia tudo oralmente. Ele tem capacidade. (ANA
MARIA, 2012).

Outro dado importante. Ana Maria é professora de Português e aceitou outra
forma do aluno responder à avaliação. “A maioria dos professores não aceitava.
Davam as provas e ele ficava lá. Ele chorava.” (ANA MARIA, 2012). Essa docente
mostrou, a partir da experiência, que o professor precisa fazer adaptações no
processo de ensino e de avaliação junto ao aluno com deficiência. “Ele conseguia
responder oralmente à prova, mas na hora de escrever ele não conseguia.” (ANA
MARIA, 2012). Sobre as mudanças, depõe Paula:
O professor de classe regular tem tentado e isso pelo menos é um
ganho. Ele tem tentado fazer algo diferente. Eu já vi professores
tentando imprimir material diferente e pagar por isso, material
colorido para mostrar, para que o surdo tenha acesso, entender e
saber o que é, eu tenho visto trabalhos coletivos, de apresentações,
dramatizações, então eu tenho visto a tentativa do professor.
(PAULA, 2012).

Os docentes das salas de recursos consideraram que a inserção de alunos
com deficiência e TGD na escola causou transformações em alguns professores,
mas discretas. Buscam-se, desde então, orientações e suporte em momentos
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diversos e alguns poucos se dirigem à sala de cursos para discutir sobre como lidar
com o processo educacional dos alunos público-alvo do AEE. A professora Ana
Maria, fala que precisou tomar consciência sobre a situação em que estava inserida,
porque necessitava fazer algo para possibilitar aos alunos com deficiência melhores
condições de acompanhamento pedagógico, de acesso aos conteúdos e de
participação em atividades realizadas na escola.
O processo levou tempo, todavia a experiência lhe oportunizou refletir o
contexto onde estava inserida e a relação com o outro, motivando-a a tomar atitudes
em prol da mudança. Atitudes corajosas porque no parecer de Silva (2004, p.68), “a
experiência desafia os medos do contato com o diferente, medo de ser discriminado,
de experimentar algo não habitual, medo de arriscar-se ao erro”. A experiência com
os alunos com deficiência fez a docente lançar mãos da sua alteridade,
oportunizando

identificar-se

com

o

outro,

suas

necessidades

e

também

potencialidades. Ao fazer isso, Ana Maria não permitiu que o medo a paralisasse e
partiu para o enfrentamento, indo de encontro com o afirmado por Adorno (1995) ao
se referir a não repressão do medo, e ao se estar aberto para senti-lo quanto o
exigido pela realidade, desaparecendo por este viés, os efeitos venenosos do medo
inconsciente reprimido.
A valorização do trabalho dos profissionais das salas de recursos, por parte
da equipe escolar, configurou-se também em um aspecto importante para poder
perceber se estes professores estavam satisfeitos em suas atribuições e quais suas
percepções sobre a valoração do próprio trabalho por parte de outros professores.
Do revelado, na Escola Alfa foi dito que: Sim. Todos os professores valorizam muito
o trabalho das professoras das salas de recursos. (LENA, 2012). Contrariamente à
outra docente, para quem “É difícil! Não. Eu não percebo o meu trabalho valorizado
pelos meus colegas.” (CRISTIANE, 2012).
A contradição é gritante nas falas das docentes quanto à visão sobre a
valorização do trabalho no AEE por parte dos professores que atuam na classe
regular. Sobretudo sendo as duas pertencentes ao quadro da mesma unidade
escolar.

Escola Gama
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É um pouco complicado porque cobram muito da gente, a maior
parte dos professores do ensino regular, porém estes não
acompanham o trabalho na sala de recursos. Há também uma
grande demanda por conta do número de estudantes atendidos, por
isso se divide também o horário de atendimento em dois momentos
para grupos diferentes. Acho que há uma visão de que quem
trabalha em sala de recursos, trabalha menos. É preciso entender,
realmente, qual é o trabalho da sala de recursos. Eu acho que as
pessoas ainda não sabem, realmente, qual é o trabalho da sala de
recursos. Eles [os professores da classe regular] querem chegar aqui
e encontrar a sala cheia. E não é por aí. Pode-se trabalhar em grupo,
mas às vezes tem alunos que precisam de um atendimento
individualizado. Por exemplo, nós temos alunos do eixo, que estão
na 5ª/6ª séries, que não sabem ler nem escrever. Tem muita
dificuldade. Como é que se vai trabalhar com aquele aluno no grupo?
É preciso ali ter um atendimento individual, mais específico. A visão é
esta. Pensam que é um trabalho de como da sala regular, mas não
é. É um trabalho diferenciado. (DIANA, 2012).
Com quais colegas? Os daqui da sala de recursos ou da classe
regular? Eu acho que não tive ainda esse retorno em relação aos
professores da classe regular, até porque eles ainda pensam,
naquela questão que te falei, muitos pensam naquela questão de
darmos um jeito nos meninos. Então, talvez por isso, e também acho
que a gente já teve [reconhecimento] de poucos. Mas aqui dentro a
gente tem reconhecimento e reconhecimento dos pais e dos alunos.
(JANE, 2012).

A partir da consideração de Jane, foi contraposta para a docente a crença, já
comentada, de que a responsabilidade para com esses alunos seria do professor da
sala de recursos. Daí todo o discurso em torno da falta de formação para se eximir
da responsabilidade pelo aluno com deficiência. Isto direciona a uma discussão
sobre o preconceito: O que leva uma pessoa que trabalha com outras com
deficiência a fazer uso de uma série de justificativas para não se apropriar do tema?
Algumas plausíveis, mas nem todas. Mas o que esse professor faz para se
movimentar e mudar?
A Escola Gama tem uma sala de recursos e o professor da classe comum
não participa. Esta simples participação poderia ajudar a desconstruir preconceitos.
E a escola que não tem sala de recursos? Parece que é algo, então, muito
individual: O que cada indivíduo fará para possibilitar que o seu trabalho chegue ao
outro ou invisibilizá-lo? Tudo isso parece estar no campo das intenções, mas talvez
seja algo muito mais profundo. Diante da provocação a professora Jane prosseguiu
com sua opinião e outros se pronunciaram também:
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Você agora me chamou a atenção para uma coisa. Nós somos
cobrados assim: “Estão fazendo trabalho com os professores?”. E
realmente a gente acaba se cobrando. Poxa, precisamos fazer um
trabalho com o professor, mas por que o professor também não vem
até a gente?
A gente também não pode dar a solução. Dizer que o aluno vai
aprender x e y... [...] o professor da classe regular precisa
acompanhar o aluno com deficiência aqui! Na sala de recursos. As
questões pedagógicas, na sala de aula, serão resolvidas por ele. Até
por que não posso interferir, diretamente, no trabalho do professor.
[...] Às vezes ouvimos do professor a seguinte queixa: “Não tenho
formação!”. Nós somos do Estado e sabemos que já foram
oferecidos muitos cursos na área da deficiência, em Libras. Fora o
Estado que ofereceu cursos de 80 horas, de 20 horas, existe a
Plataforma Paulo Freire. Eu entrei na Plataforma Freire e me inscrevi
no curso de extensão em AEE. O que aconteceu? Mandaram um email pra mim perguntando se eu queria participar de um curso de
especialização. Então, se eu tive essa oportunidade, me inscrevi,
porque eu busquei. Então tem muitos cursos. Já teve curso pela
UNEB. Claro que houve uma seleção. O que eu fiz em 1998, nos
moldes da Educação Especial. Também foi uma seleção. Eu fui, me
inscrevi, passei, mas se eu não buscasse, ficasse esperando... Na
época eu estava na oficina. Estudei com Dina. Nós fomos para a
Federal. Eles mandaram elaborar um projeto na hora e depois fui
chamada. Perguntaram-me se eu queria ficar com deficiência mental
ou auditiva e eu escolhi a deficiência mental. Então algumas pessoas
usam esse argumento [da falta de formação], mas ele é coisa do
passado. Já está até feio. (JANE, 2012).
Infelizmente, os nossos inimigos são os próprios colegas. Porque a
visão é se você tem uma fluência no seu trabalho, não é “que bom”,
“vamos construir”, “vamos aprender com eles”. Não. O que se diz é
“isso não pode acontecer”. Infelizmente são poucos que a gente vê
que dizem “que interessante”, “precisamos de ajuda mesmo” de ficar
feliz com o trabalho e entender que é apenas um trabalho. Não é
para receber diploma no exterior, ou o “doutorismo” de que lhe falei.
Então, infelizmente fico muito triste com essa situação. A gente faz
um trabalho e chega uma pessoa do nada e desfaz todo o trabalho
que você fez e aí se faz uma pergunta... O que eu fiz até aqui? Era o
que então? Hoje em dia a gente vê muito isso. É muito ruim. [...]
Continuo na inclusão porque eu sempre trabalhei só. Eu fui
convidada para trabalhar na sala de surdos, que estava fechada, eu
não entendia Libras, mas tudo bem! É desafio eu estou dentro. Só
que numa escola que você não tem suporte, nem que se preocupe
se você está trabalhando ou pintando a unha, embora a sala de
apoio é tida como sala de repouso. Eu sempre procurei fazer o meu
trabalho, só que no ano passado, por conta da especialização que fiz
em DA a gente ficava muito tempo fora da escola e quando a gente
voltava perdia tudo dos alunos. Recomeçar sempre, recomeçar o
assunto. Então fazíamos sondagens individuais e juntava e nesse
juntar fazíamos um relatório geral, mas se você chegasse para falar
comigo eu saberia falar de cada um aluno, só que isso não foi
atendido dessa forma, foi entendido como “preguiça”, não sei, e foi
dito para mim “Não é assim! Não pode ser feito assim! Isso aqui está
errado”. Eu acho que as coisas não podem ser ditas dessa forma. Eu
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apenas olhei para o que a pessoa falou, com muito empoderamento.
Essa pessoa está no “achismo”, no “modismo”, que eu já conheço, e
eu fiz ela perceber que ela não estava entendendo o relatório. DA
não é DI. Não é específico para eu ficar procurando saber de quem
vem a deficiência. Isso a gente já tem. Na matrícula aqui, os nossos
surdos são da escola. Não é como as meninas do DI que atendem
de fora. Esses meninos já estavam no sistema da escola e já tem
uma triagem na pasta deles então, quando é preciso, a gente vai lá e
olha. Então a pessoa queria que no relatório tivesse isso também.
Entendo assim. Podia ter essas informações, mas se não tinha
estava errado? O importante era a ciência do pedagógico e isso eu
tinha. Não consideraram. Então eu achei isso muito ruim. (VANDA,
2012).
É um pouco difícil de responder por que cada um pensa de uma
forma. Eu nunca soube que algum professor disse que não fazemos
nada. Eles estão vendo que os alunos vêm pra cá para terem um
suporte, mas acham que este suporte é banca. Alguns dizem: “Esses
aluno não sabe ler nem escrever. Manda ele para aquela sala. Não é
para alfabetizar?”. Aí dizemos que não é para alfabetizar. Nós damos
um apoio para que eles se tornem mais eficientes e possam
responder melhor na classe regular. (ANA MARIA, 2012).
Os colegas entendem qual é a função da sala de recursos, a pesar
de que acham que todo o problema com o deficiente, como já foi dito
antes, é culpa da sala de recursos multifuncionais. “Chama a sala de
recursos!”. O que faremos na aula de um professor na classe
regular? Mas dizem: “Chama para resolver!”. Então assim. Eles
compreendem, mas querem jogar a responsabilidade para a sala de
recursos. “Tirem de mim e tomem a responsabilidade para si”. É o
que mais vemos aqui. A transferência da responsabilidade, inclusive
da parte da gestão. Chegou um surdo. Chama Paula. De manhã, de
tarde ou de noite (risos). Chama Vanda! Porque ninguém está
entendendo nada. Às vezes o surdo está lá querendo apenas um
papel e ninguém sabe nada. Então isso é educação bilíngue? A
secretaria deveria tomar um curso, a direção também, os
funcionários, pelo menos o básico.
É por isso que o instrutor tem que vir pra cá, mas também acontece o
seguinte. As oficinas de Libras são apertadas, para a comunidade
escolar e local, são apertadas. Só que ela é ofertada no horário em
que o instrutor ou o professor não está na sala de recursos. Então
que horário é isso? É de seis as sete horas. É de meio-dia às 13
horas. Geralmente a comunidade não vem nesse horário, os
funcionários não vêm nesse horário porque estão almoçando, estão
resolvendo outras coisas. O ideal era se pegar um horário fixo, das
16 às 17 horas e neste horário liberasse os funcionários as oficinas
ocorrem dias de terça, quinta, segundas e quartas. Alguns
participariam terças e quartas e outros, segundas e quintas porque aí
um supriria o horário do outro, mas infelizmente isso não acontece. A
gente tenta muito. No primeiro dia vem uma quantidade grande,
depois a própria direção manda chamar porque a sala está suja.
Então não se consegue fazer com que o aluno, o funcionário dê
continuidade e acesso ao básico de Libras. (PAULA, 2012).

177

Com exceção de duas professoras, os demais não percebem a valorização do
trabalho por parte de outros docentes, tendo em vista determinadas atitudes dos
demais profissionais. Há muita cobrança sobre os resultados do trabalho pedagógico
realizado na sala de recursos por parte de gestores e professores da classe comum,
mas não se observa uma participação mais efetiva, sobretudo dos professores da
classe regular no acompanhamento destes alunos no AEE. A visão equivocada, por
parte de alguns docentes da classe comum sobre o funcionamento das SRM – de
que o espaço corresponderia a um “reforço escolar” ou neste todas as dificuldades
dos alunos serão resolvidas - é o mote principal das queixas dos docentes do AEE.
Assim entendida, a transferência de responsabilidades para com os alunos do AEE
parece ser direcionada, apenas, aos professores das salas de recursos.

3.3.2.5 Percepções sobre formação

Trabalhar com o público-alvo do AEE em Salas de Recursos Multifuncionais,
requer do professor formação específica na área, conforme determina a lei e já foi
discutido no capítulo anterior desta tese. Convém, todavia, avaliar a opinião dos
professores destas salas sobre este aspecto. Inicialmente, procurou-se saber qual a
importância da formação docente em Educação Especial, levando em conta o
professor que atua na classe regular e também o da sala de recursos.

Escola Alfa
É muito importante. Porque o professor da sala regular precisa ter o
conhecimento específico dos surdos, como Libras, materiais,
trabalhar com o concreto e o professor da sala de recursos mais
ainda. Saber e entender a Libras, saber se comunicar e saber
desenvolver atividades para os surdos, materiais, jogos. O professor
da sala de recursos precisa ter uma potencialidade bem grande pra
trabalhar com eles. (CRISTIANE, 2012).
Eu acho que a gente não se envolve no processo. Eu estou sempre
batendo nesta tecla. O professor da sala regular é uma vítima. Eu já
ouvir verbalizarem, no ano passado, que não eram a favor da
inclusão, mas por quê? Porque quando a gente começa a ler e a
estudar é o que transforma a cabeça da gente. É o transforma o
saber da gente. Então, a Secretaria deveria reforçar. No ano passado
houve o curso da UNEB, mas só podiam se inscrever os professores
das salas de recursos. Eu fiz sozinha esse curso. Chamei um grupo
de seis professores, mandaram a documentação, mas não foram
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aprovados. Os professores da classe regular. Só que no final a
exigência da UNEB foi muito grande. Os professores não quiseram,
talvez, pela dificuldade da documentação, documentação registrada
em cartório, currículo, diploma, tudo e esperar ser selecionado. E
assim, demorou. Não sei por quê? Talvez um estímulo maior. Muito
bom o curso a distância. Fiz também aquele de Minas Gerais.
(LENA, 2012).

Foi pedido à professora Lena que considerasse o seguinte: os alunos com
deficiência estão na escola, na sala de aula, na classe regular, estão em espaços
que podem favorecer a experiência. A escola tem uma sala de recursos, na qual se
tenta fazer um trabalho de mediação para promover a participação efetiva de todos
os docentes no espaço. O que pensar com relação à posição dos professores em
não acompanhar estes alunos na sala de recursos, aberta para tal fim?
Existe uma estrutura, uma sistematização no trabalho da escola que
não permite isso. Em qual espaço? Na Atividade de Coordenação
Pedagógica? Sei! Mas a Atividade de Coordenação Pedagógica na
cabeça dos professores é para tratar dos assuntos gerais. Já falei
isso. É algo para se mudar, mas é para mudar de lá pra cá. Da
Secretaria de Cultura. Quantos horários o professor tem de Atividade
de Coordenação Pedagógica? Quantos horários os professores
poderiam destinar da sua carga horária, uma horinha na semana
para estar aqui com a gente fazendo essa mediação. Poderia. Na
prática é o fator sistematização, tempo é só uma questão de
organização. Se a gente propõe, dentro da escola essa ideia, gera
muito conflito. Dizem que não vale a pena, não tem tempo, que não
pode etc. É isso aí. Se você fala “o professor vem aqui”, “trabalha
aqui”... Não! Agora, ele vem aqui, ao atendimento, de outra forma?
Vem. Quando a gente passa pela sala dos professores, nos
chamam. Chegar junto! Chamar para ir à sala regular... Isso
acontece. (LENA, 2012).

Escola Gama
Eu acho que é conhecer o aluno. Conhecer sobre as deficiências
para poder trabalhar melhor com os alunos, ter conhecimento, estar
se especializando para ter o conhecimento para trabalhar da melhor
forma, ajudar aquele aluno para que ele consiga avançar no
aprendizado. (DIANA, 2012).
A formação não vai te dar todo o conhecimento, mas te dará um
suporte para buscar novos conhecimentos. Vai te despertar. Porque
a partir do momento que... “Ah! Eu não sei”, aquela coisa que eu
estava te falando. Mas se ele busca essa formação, aquela dali te
dará um empurrão para buscar mais conhecimento em relação aos
alunos que você atende, com relação às deficiências. (JANE, 2012).
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Eu acho assim muito importante os cursos voltados para o
conhecimento, porém, mais importante e o que eu sinto falta é dessa
interação de continuar. De continuar estes estudos, este trabalho de
reflexão, porque assim, nos cursos o trabalho é muito estanque.
Você foi para aquele encontro, às vezes o conteúdo não atende, é
uma mesmice, qualquer livro tem, você pode pegar na internet, então
eu não preciso que me digam algo que eu possa ler, mas a interação
do estudo de caso, eu sempre gostei de trabalhar o estudo de caso,
na minha formação e posterior a ela, tinha os encontros e isso se
perdeu. Entendeu? Então eu sinto falta disso. Às vezes, o que pode
ser uma dificuldade para mim pode ser um insight para você, isso
pode me ajudar e vise e versa. Então, mais importante do que
qualquer curso que a gente tenha feito, é o trabalho de interação,
sem nenhum “doutorismo”, um trabalho de participação pensando-se
no pedagógico. (VANDA, 2012).

A formação básica é o abrir o olhar. Passar a ver de outra forma,
começar a se preocupar com o outro. Como é que o outro vai
aprender? O que é que ele tem de dificuldade? O que é que ele tem
para lhe oferecer? Eu acho que é esse abrir de olhar, dar nova
perspectiva. Eu acho que a formação em Educação Especial me
abriu muito. Hoje eu consigo procurar entender por que ele não
conseguiu realizar determinada atividade, qual foi o empecilho que
ele teve. Então eu agora tenho essa preocupação. Eu acho que essa
formação é essencial mesmo. [...] O que é que move a mudar? Eu
acho que a primeira reação de todos é não querer que ele [pessoa
com deficiência] esteja na sua sala. Porque você não conhece e não
sabe. Quando eu vi aqueles alunos surdos na sala eu pensei: Eu vou
fazer o que? E esse intérprete na sala? Vai ficar olhando eu dar
aula? Eu acho que esta é a primeira preocupação. Mas aí eu dizia
que todos os alunos presentes eram meus. Eu não sinto estes
surdos como meus alunos porque eu não tenho nenhuma relação
com eles. Às vezes eu nem olhava porque eu sabia que o intérprete
iria interferir. Eu perguntava ao intérprete qual era o nome deles já
que eu achava muito difícil memorizar os sinais. Então isso começou
a me incomodar. Se eles estão na minha sala eles são meus alunos
e merece atenção como os outros merecem. E aí eu fui buscando
conhecimento e o surdo oralizado foi muito importante nesse
processo. Sem ele acho que não teria me interessado em aprender
Libras. Ele me ajudou muito, com muita paciência. Eu dizia a ele que
eu iria lhe ensinar português e ele me ensinaria Libras. Todo o
intervalo eu perguntava algo para ele. Como ele ouvia um pouco, eu
falava mais alto e ele me dava o sinal da palavra. Aí fui aprendendo e
vendo que eles tinham a capacidade de me acompanhar. Por aí vai.
(PAULA, 2012).

Todos os professores entrevistados enfatizaram a importância da formação
específica em Educação Especial para subsidiar o acompanhamento pedagógico
aos alunos público-alvo do AEE. Esta percepção também se estendeu aos
professores da classe comum, o que converge com a afirmação de Bueno (1998),
em artigo online:
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A formação de professores e a qualificação do ensino para crianças
com necessidades educativas especiais, na perspectiva da
construção efetiva de uma educação inclusiva, envolve, pelo menos,
dois tipos de formação profissional a saber:
- dos professores do ensino regular com vistas a um mínimo de
formação, já que a expectativa é a da inclusão dos alunos com
“necessidades educativas especiais”; e
- dos professores especializados nas diferentes “necessidades
educativas especiais”, quer seja para atendimento direto à essa
população, quer seja para apoio ao trabalho realizado por
professores de classes regulares que integrem esses alunos.

A necessidade de conhecer os alunos e as questões inerentes à deficiência
apareceu nas falas dos docentes como aspectos importantes para a efetivação do
processo de inclusão escolar desse público. Por esta razão, a formação continuada
dos docentes é imprescindível, pois, através dela, se pode estabelecer maior
envolvimento com as demandas profissionais, promover incentivo à reflexão crítica
e, por conseguinte, mudar mentalidades e concepções preestabelecidas, e
engessadas acerca da presença de pessoas com deficiência, TGD e altas
habilidades na escola. Contudo, a especialização do professor na área da Educação
Especial enquanto agente de melhoria do ensino, é preciso, de acordo com Bueno
(1998) que: “[...] possua competência para enxergar, analisar e criticar o processo
pedagógico de forma ampla e abrangente, e não só voltado para as dificuldades
específicas do alunado sob sua responsabilidade”.
O debate sobre a inclusão, dentro da escola, está presente nas falas dos
sujeitos desta pesquisa. A professora Vanda se refere ao Estudo de Caso como
possibilidade de pensar as ações escolares de forma crítica, remetendo novamente
para a escola como espaço constante de pesquisa, a fim de encontrar soluções para
os problemas existentes. Segundo a docente, esta maneira de refletir precisa ser
ampliada e melhor articulada. Ao ser abordada a falta de formação do professor foi
apontada como um dos empecilhos a própria organização da escola, quando esta
não oferece a este profissional melhores condições para investir no aprimoramento.
Lena atribuiu esta responsabilidade à Secretaria da Educação do Estado, mas é
possível estendê-la à esfera nacional por que, segundo Bueno (1998), referente à
política de formação docente, percebe-se a absoluta falta de vontade por parte dos
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órgãos governamentais, bem como das instituições destinadas a este fim, a exemplo
das universidades, sobretudo.
Diante das dificuldades vivenciadas na escola e as específicas oriundas do
trabalho no AEE, acerca da possibilidade de desistir das funções na sala de
recursos, os professores assim se posicionaram:

Escola Alfa
Não, de jeito nenhum! Só se me tirarem daqui. Max, foi o que me deu
gás porque eu já tenho trinta anos de serviço no estado. Sempre eu
trabalhei em coordenação e então saí de trabalho que é geral, macro
e vim pra cá. Deu-me gás para estudar. Voltei muito mais feliz para a
escola. Pra mim é como se eu estivesse começando. Deu-me gás
para eu ir até mais que os quarenta [risos]! (LENA, 2012).
Não. Nunca. Porque é um desafio estimular uma pessoa que tenha
alguma deficiência alcançar sua potencialidade, que ele sozinho não
consegue, mas com recursos e ajuda, tenho certeza que irá alcançar,
dentro da medida do possível. Então eu nunca pensei em desistir.
Pelo contrário, jamais desistir, é estimular outras pessoas a participar
desse processo. [...] Muita coisa é preciso para que os professores
se aproximem desse processo de inclusão. Cursos de capacitação,
professores fazerem Libras, desenvolver um trabalho mais específico
para o surdo por que o surdo também é aluno dele. Não apenas da
sala e recursos. Se ele está numa sala inclusiva, ele é um estudante
como outro “qualquer” e o professor tem que saber que esse aluno é
dele. Não só chamar o professor da sala de recursos. Ele tem que
procurar atender esse aluno e para isso o professor precisa procurar
fazer um curso, se ajudar também, ver estratégias para melhor
atender esse aluno. (CRISTIANE, 2012).

Sobre a oferta de cursos formativos nas escolas para professores na área da
Educação Especial e a falta de interesse de muitos em fazê-los, Cristiane opinou:
Eu acho que não há interesse porque eles ainda acham que os
alunos surdos não são alunos deles. Eles têm medo na verdade.
Medo de enfrentar o desafio. Pensar que é mais trabalho. Eu penso
assim. Eles podem até não se dar conta, mas eles acham que lidar
com os surdos ou com outras deficiências acarretará mais trabalho.
Na minha opinião eu penso que seja isso. Há um medo interior de
enfrentar o desafio. É difícil ser professor no nosso país porque é
muito trabalho, não é valorizado, os problemas todo o mundo já
sabe, então muitos não querem trabalhar com surdos. Fogem!
(CRISTIANE, 2012).

Na Escola Gama sobre a questão da desistência, ninguém manifestou esta
intenção e foram pontuais em suas respostas, dizendo: “Não. Eu vejo que estou no
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caminho certo. O que eu posso fazer para ajudar, estou fazendo. Eu me vejo no
caminho certo.” (PAULA, 2012). E a esta afirmação seguiram-se as demais:
:
Não, porque é uma coisa com o que me identifiquei, principalmente
com a deficiência intelectual. Identifico-me muito. Eu acho assim,
muito interessante. As outras deficiências também, mas eu me
identifico muito com os alunos com deficiência intelectual. Já tomei
cursos de Libras. Comunico-me um pouco. Tenho pouca prática.
(DIANA, 2012).
Eu não [risos]! Porque a gente procura conhecer e vê que nada
conhece. Procura conhecer mais um pouquinho, procura saber dos
colegas também, porque a gente também, às vezes, se sente
impotente, a gente se sente assim... Será que estamos agindo certo?
Aí, quando a gente conversa com outros professores de sala de
recurso, nas reuniões, que a gente vai falando... Ah, não! Estou no
caminho certo! Vamos percebendo e tomando gosto. O próprio
trabalho com aluno dá prazer. Muitas vezes outras pessoas não
percebem, mas a gente consegue perceber que quando as famílias
trabalham com a gente aí te dá mais... Por exemplo, eu tive uma
aluna que não aprendeu a ler, ainda não aprendeu, mas ela teve
avanços em tantos aspectos e aí a família fala que ela melhorou em
tantos os aspectos depois que começou a frequentar a sala de
recursos, ela já está tomando iniciativa... Aí penso, puxa estou
fazendo alguma coisa que está dando certo! Então, eu não penso em
desistir. É bom divulgar essas experiências com os professores da
classe regular. [...] Não registramos esta experiência em relatório. A
gente faz relatórios, mas não colocamos esta experiência. Porque foi
uma conversa tão informal. A gente terminou a atividade e estava me
despedindo e agradecendo a vinda da família e eles me diziam:
“Não, professora, nós é que agradecemos!” (JANE, 2012).
Nunca! De forma alguma! Eu trabalhei sozinha, durante dez anos e
não tinha ninguém que me dissesse nada. As pessoas, com quem eu
estava trabalhando, não entendiam nada, mesmo assim, eu dizia a
mim mesma: Continue no seu processo! Você tem que planejar
sozinha, construir, dar aula, tudo sozinha! Então eu não posso
desistir. Isso tem que estar ligado ao seu caráter, a sua índole, a sua
formação então eu acredito muito no trabalho da sala de apoio, na
inclusão. Eu pesquisei sobre isso, as escolas inclusivas, agora
precisa a gente trabalhar mais esse querer, esse pensar sobre as
salas, conseguir espaços na escola para poder galgar aquilo que for
importante. Não temos espaço nas escolas. Hoje em dia, com essa
política perversa, de partidarismo, nas escolas, é o que há de pior.
(VANDA, 2012).
Não, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de
trabalhar mais aqui do que na classe regular. Acho um trabalho mais
gratificante. Aqui podemos fazer um trabalho mais direcionado para o
aluno com deficiência do que na classe regular. Dar mais atenção.
(CARLOS, 2012).
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Não. Eu queria era me aprimorar mais. Fazer outros cursos para
conhecer mais, inclusive a parte de material pedagógico, orientações
de como trabalhar, materiais novos por que muitas vezes estamos
com coisas defasadas. (ANA MARIA, 2012).

Das experiências com o AEE, os professores das salas de recursos
demonstraram interesse em continuar e nunca desistir. As razões para isto podem
estar relacionadas ao curso formativo e também à experiência que permitiu aos
docentes a identificação com esse público-alvo. As vivências servem de estímulo
para continuar na função, buscando formação e aprimoramento no sentido de
melhorar as práticas pedagógicas e oferecer mais suporte à comunidade escolar. Os
discretos avanços percebidos nas escolas, tendo-se por referência as prerrogativas
discutidas na legislação e eventos diversos aqui explicitados e considerados sobre a
garantia de direitos universais para todos, inclusive às pessoas com deficiência,
TGD e altas habilidades, parece fazer com que o grupo de professores das SRM
permaneça lutando pela inclusão. Eles acreditam na viabilidade disso e falam do
grau de satisfação experimentado:

Escola Alfa

Eu considero regular. Eu acho que a gente falha muito em não
envolver os pais. Com os alunos que são atendidos aqui, eu
considero muito bom. Mas o que não está dando certo? O que
estamos deixando de fazer? E não faz por quê? E eu não gosto de
culpar. Eu prefiro me organizar melhor. Preciso equilibrar o tempo
com o que eu estou fazendo. Mas o atendimento aos alunos eu
considero muito bom. Porque eles vêm, frequentam, não se negam a
fazer as atividades. (LENA, 2012).
Meu grau de satisfação interior é bom porque eu tenho esperança
dentro de mim. Não sei se é porque eu gosto de trabalhar com eles,
de ver, mesmo pouquinho, saber que eles estão aprendendo mais.
Isso para mim é muito gratificante. Vê-los alcançar uma nova etapa,
seja pouca ou regular. Por isso a minha expectativa, o meu grau de
satisfação interior é bom, mas sabendo que enfrentamos, nós que
trabalhamos com a deficiência, com o AEE, sabemos que temos
muitas dificuldades, muito enfrentamento, muitas barreiras, mas eu
sinto, dentro de mim, muita satisfação. (CRISTIANE, 2012).

Escola Gama
Eu acho que é bom, porque sempre estou procurando fazer o
melhor, embora tenha os entraves, as dificuldades... Eu vejo a
resposta do aluno e isto me dá satisfação. Procuro fazer o melhor. A
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gente vê o interesse deles, vemos as dificuldades, moram longe,
então... Faço aquilo que gosto. (DIANA, 2012).
Eu acho regular porque me sinto numa busca. Procuro desenvolver
um trabalho, junto com os colegas, que dê certo, que tenha fluência,
mas que, ao mesmo tempo, pudesse ser melhor. O desejo de que
fosse melhor. Porque assim, você consegue... você se realiza, você
vê um aluno da escola falar, ela entende... Aí, você poderia perguntar
por que ela, que é surda, não luta por seus direitos. Ela entende
como é perverso o sistema. Então são essas coisas que nos deixam
motivadas. Regulamo-nos com isso. A grande questão é fazer a
fluência do seu trabalho em meio às dificuldades. (VANDA, 2012).
Poderia ser maior se a família participasse. Tivesse essa parceria do
AEE com a família. Mas estou satisfeita. Eu vejo o progresso de um
aluno que eu peguei a cinco anos atrás, hoje ele está no ensino
médio, e aí você vê a produção de um texto dele a cinco anos atrás e
pegar hoje eu vejo que o AEE fez com que ele evoluísse muito.
Inclusive professores que vejo pelo MSN e que não trabalham mais
aqui me dizem que “fulano” está escrevendo maravilhosamente
bem”. Então estou altamente satisfeita como o trabalho no AEE.
(PAULA, 2012).

O grau de satisfação dos professores entrevistados relacionado á formação e
ao trabalho com o AEE, variou, como visto, de regular a bom. A satisfação emergiu
dos aspectos positivos verificados no avanço dos alunos com deficiência e TGD na
escola, bem como do aprimoramento formativo na área e busca por estudos.
Todavia, a identificação da necessidade de melhoria no AEE voltado para a
comunidade escolar constituiu-se fonte de insatisfação. Sobre a motivação em
continuar com o AEE e a exercer a função na sala de recursos disseram:

Escola Alfa

O que mais me motiva é perceber que estes alunos podem aprender
como os outros. Não no mesmo tempo dos outros, mas aprender o
que tem significado pra eles. Eles podem estar nos lugares que antes
eles não podiam sonhar com isso. Eu acho que a gente tá dando
uma ajudinha nisso daí. (LENA, 2012).
O meu trabalho mesmo. É o que eu gosto. Gosto de trabalhar com as
especificidades, as diferenças. Aprendo muito com eles. Quem mais
aprende sou eu. Tudo isso pra mim era desconhecido. Antes eu era
como os demais professores. Não sabia nada. Mas depois, quando
vamos trabalhando com eles, tomando cursos... É isso que está
faltando. Conviver mais, adquirir mais conhecimentos, mais cursos
de capacitação. Isso é que vai dar diferença. (CRISTIANE, 2012).
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Sobre experiência do professor da classe regular com os alunos com
deficiência Cristiane continuou:
Se existe invisibilização? Existe! Não tanta, mas os professores,
nesse aspecto, eles se sensibilizam. Se há alguma coisa, eles não
deixam passar em branco. Muitas vezes acontece alguma coisa na
sala e manda chamar a gente, eles falam para a gente o que está
acontecendo. Então isso não é invisibilização. O que eu vejo como
invisibilização é o seguinte. Por exemplo, o professor está dando
aula, existe um aluno surdo na sala, quando existe pouco aluno
surdo na sala, um ou dois, o professor, eu já observei isso, aí ele
invisibiliza o aluno surdo ou outro que estiver na sala. Ele dá aula,
normalmente, como se aquele aluno não estivesse presente. Quando
existe um ou dois alunos surdos na sala, tem professores que fazem
isso. Dão aula como se aqueles surdos não estivessem presentes.
Como se só houvesse ouvintes. Mas de um modo geral, quando
existe alguma coisa com o aluno, eles nos procuram. Eu já ouvi
pessoas me dizerem que o surdo estava na sala e o professor nem
aí pra eles. Uma estagiária, certa vez observou algo na sala de aula
e nos disse que o professor regente não dava atenção ao surdo. Agia
como se ele não existisse. Eu já tive esse depoimento. (CRISTIANE,
2012).

Escola Gama

Nesta escola, foi dito, entre outras coisas que: De tudo o que lhe falei aí, é a
satisfação pessoal de vê-los melhorando cada vez mais. Isso aí, para mim, é o mais
importante. (ANA MARIA, 2012). Em torno do mais importante nesta vivência: “É ver
o crescimento do meu aluno. Ver que ele evoluiu após anos de acompanhamento,
que ele saiu da L1 e já está indo bem na L2. Então é isto que me motiva. (PAULA,
2012). E mais:” A motivação maior é o próprio aluno. Temos alunos bons no sentido
de que buscam a aprendizagem em meio às dificuldades... querem alcançar algo.”
(JANE, 2012); “Eu me identifico e gosto desse trabalho de estar perto do aluno, de
fazer este trabalho diferenciado e da clientela. Os “meninos” demonstram mais
interesse, gostam e isso motiva mais o professor. Então eu gosto muito desse
trabalho.” (DIANA, 2012). E, finalizando a questão posta:
Eu gosto desse trabalho. Eu achava que todo professor seria
pesquisador. Eu sonhava em ser uma professora pesquisadora, que
quando me formasse ficaria numa sala só estudando e pesquisando
para depois poder complementar ações com os outros, só que a
realidade é diferente. Já começa pelas universidades que não tem
espaço para a gente. O meu sonho, o meu desejo, é o de continuar
porque acredito, agora, eu ainda quero, se eu puder, fora da sala de
apoio, trabalhar mais pela educação, achando, de uma certa forma,
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de uma visão mais separada da escola eu possa fazer melhor.
Porque na sala de apoio, como professora, tenho pouco espaço. Eu
quero contribuir, como professor pesquisador, é traçando o perfil do
meu aluno, eu buscando o meu caminho. (VANDA, 2012).

Verifica-se que a satisfação dos professores das salas de recursos, surge,
principalmente, do avanço escolar e desenvolvimento humano dos alunos públicoalvo do AEE. Perceber que o desenvolvimento deste público também se deve à
interação com os outros alunos ditos normais, favorece o discurso em favor da
escola inclusiva. A professora Cristiane salientou que realização e busca constantes
por cursos formativos na área da Educação Especial é condição importante para
motivar os professores a gostar do trabalho com pessoas com TGD e deficiência e
estimular a convivência, levando a refletir o exposto por Prieto (2003, p.148): “[...] é
preciso garantir que os cursos de formação se sustentem em bases teóricas cuja
tônica recaia sobre o “saber e o fazer” dos professores, ou seja, sobre práticas
pedagógicas que visem assegurar a aprendizagem dos alunos com necessidades
educacionais especiais”.
3.3.2.6 Percepções sobre acessibilidade
A questão da acessibilidade nas escolas, assim como no entorno é um
problema evidente em diversas unidades de ensino e não difere da encontrada nas
escolas pesquisadas. Com o propósito de avaliar as percepções dos professores
sobre

este

tema,

inicialmente,

cabe

observar o

Decreto

nº

5.296/2004,

regulamentador das Leis 10.047/2000 - que dá prioridade de atendimento às
pessoas com deficiência - e 10.098/2000, onde são estabelecidas normas gerais e
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou
com mobilidade reduzida, dando outras providências, conforme o Artigo 8:
I – Acessibilidade – é a: Condição para utilização, com segurança e
autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e
equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e
dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação,
por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Segundo esta mesma lei, toda escola deve promover ambiente acessível,
eliminar as barreiras arquitetônicas e adequar os espaços de forma a atender todos
os usuários, pessoas com deficiência ou não. A acessibilidade física diz respeito, por
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exemplo, à construção de rampas; alargamentos de portas; adequação de
banheiros, refeitório, salas de aulas, auditórios; sinalizações visual, sonora e tátil; e
colocação de elevadores e adequação dos acessos em torno da escola. Estes
aspectos referem-se à organização da prática pedagógica da escola e, com relação
ao público-alvo do AEE, devem ser elaborados recursos pedagógicos e de
acessibilidade (tecnologias assistivas), prestados de forma complementar à
formação do aluno, conforme item 6.3 da Nota Técnica 11/2010 que trata das
orientações para a institucionalização da Oferta do AEE em Salas de Recursos
implantadas nas escolas regulares. O AEE também precisa oferecer técnicas de
orientação e mobilidade, adequação postural e acessibilidade espacial.
Diante do relatado, pode-se averiguar como se configura a acessibilidade nas
escolas Alfa e Gama a partir das percepções dos professores da sala de recursos.
Na Escola Alfa as professoras Lena e Cristiane informaram haver sinal
luminoso nas salas e poucas placas de sinalização, pois a maioria foi quebrada
pelos estudantes. Na Escola Gama, há sinal luminoso apenas na Oficina
Pedagógica e não há sinalização em Libras. Essas escolas também carecem de
sinalização para o deficiente visual. A professora Diana, da Escola Gama disse:
Não. A escola aqui precisa de acessibilidade. É uma escola que é
tida como referência em inclusão, mas ela precisa ainda de
adequações físicas, arquitetônicas. Aqui mesmo na sala – aponta
para o batente da sala de recursos – tem um batente alto, não tem
rampa, tem escada, sem rampa, só na entrada. Então precisa de
acessibilidade. (DIANA, 2012).

Sobre a acessibilidade geral na escola disseram:

Escola Alfa
Uma das professoras entrevistadas fez questão de frisar: “Não. Olha o
tamanho daquela porta. Aquele degrau. O tamanho das salas.” (LENA, 2012). A
afirmação foi assim confirmada:

É complicada. Não temos rampa, é mais escada. O ano passado
tivemos uma aluna com deficiência física. Ela estudava em cima,
mas a SRM era em baixo. Para assistir as aulas tinha que alguém
para ir segurando ela, levar, não era cadeirante, mas tinha grande
dificuldade de locomoção e motora. Ficou muito complicado, tanto

188

que esse ano ela não veio mais. A acessibilidade aqui não tem
nenhuma. (CRISTIANE, 2012).

Escola Gama
Assim como na outra escola, nesta um dos docentes pontuou: “Não vejo
muito não, mas devemos cobrar. É uma das funções da gente mesmo, cobrar isso.
Fazemos à direção.” (CARLOS, 2012). De fato. E a isso foram adicionadas as
seguintes colocações:
Lá na oficina houve algumas adaptações. Banheiro, escadas. Aqui,
na classe regular não vi isso. No inicio do ano foi um problema.
Recebemos uma aluna cadeirante e não tinha como se locomover.
Daí vem àquela questão da inclusão que te falei que é arrumar a
casa. (VANDA, 2012).
Precisa de mudanças. A menina paraplégica não tem como subir.
Não tem rampa. O atendimento tem que ser feito lá em baixo. Eu tive
uma aluna do noturno que também era paraplégica e desistiu de
estudar porque era muito difícil a locomoção pela escola. (ANA
MARIA, 2012).
Você está vendo. Escadas. Um deficiente físico tem dificuldade de
chegar na parte superior, não tem banheiros adaptados, pelo menos
eu não vejo banheiros adaptados aqui. Só na oficina pedagógica que
tem dois, mas aqui não. Não tem pista tátil para cegos, não tem
sinalização em Libras para surdos e quando eu perguntava ao
coordenador da Educação Especial / SEC sobre os recursos para
adaptações ele dizia que a Escola Gama não era para abrir a boca
para pedir nada porque recebiam tudo. E eu perguntava onde
estavam os recursos porque eu não via nada. Eu vejo que o trabalho
da Escola Gama é compromissado, os professores (classe regular e
sala de recursos multifuncionais), oficina pedagógica... eu vejo que é
um trabalho comprometido, mas falta, além do compromisso, falta
material. Quando chega pra gente é sucata. Aquele computador, que
está quebrado há anos, fica aí. (PAULA, 2012).

Com relação ao material permanente das SRM:
É assim: a tela de um computador está boa, a CPU do outro
também... Vai pra lá [SRM]. Entendeu? A TV pen drive e a TV
funcionam, mas não tem tomada na sala. Só tem uma e que serve
pra tudo. Aí temos que providenciar extensão, sair correndo... Olha o
quadro que a gente tem. Isso é quadro para uma SRM [antigo quadro
verde]? Olha o tamanho dele [pequeno]. (PAULA, 2012).
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Essa professora teceu ainda considerações sobre o material pedagógico do
MEC encaminhado as SRM:
A gente não tem aquele mouse adaptado. Sumiu! Não sabemos para
onde foi. Estas mesas são mistas. Algumas são do MEC. As
prateleiras são do MEC e o scanner também, mas chegou sem
funcionar. Aquele aviso, para conserto, tem anos. Os DVDs são os
dicionários de Capovilla, são as fitas de vídeo também, nada foi
reformado. Essa impressora também é do MEC e chegaram livros e
foram para a biblioteca, eu acho. (PAULA, 2012).

Os professores identificam os problemas da escola acerca da acessibilidade,
segundo as explanações expostas. Do ponto de vista físico, ambas as escolas não
estão em harmonia com os pressupostos legais da inclusão concernentes a
aspectos da acessibilidade, mesmo sendo uma delas considerada escola de
referência. O espaço Oficina Pedagógica, de uma delas, parece receber maior
atenção do gestor. Há rampas, banheiro adaptado e sinalizações, entretanto o
espaço não é composto por classes regulares.

3.3.3 Interações entre professores das Salas de Recursos e os demais
segmentos da escola (Eixo 3)
Neste eixo analisam-se aspectos da relação estabelecida entre os
professores das SRM com os demais segmentos da escola (professores da classe
regular, estudantes, gestores, comunidade, pais ou responsáveis); manifestações
contrárias e favoráveis à inclusão; interações dos alunos público-alvo do AEE;
interações com os professores da classe regular; participação dos gestores; e
Interações com a comunidade externa, pais e responsáveis.

3.3.3.1 Manifestações contrárias e favoráveis à inclusão
As discussões sobre a inclusão de pessoas com deficiência, TGD e altas
habilidades na escola comum geram posicionamentos divergentes. Alguns
consideram a presença desses grupos na escola como garantia “aparente” dos
direitos para todos, fazendo uma crítica à educação inclusiva. Outro grupo que se
posiciona de forma contrária, inclusive comungando que “o lugar de deficiente é na
escola especial”. Diante disto, buscou-se amparo no que revelam os professores das
salas de recursos sobre manifestações contrárias e também favoráveis à inclusão
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escolar do público-alvo do AEE na escola regular e se há manifestações de
descontentamento ou incômodo por parte de professores e/ou funcionários.

Escola Alfa

Não posso chamar de descontentamento. Os funcionários então
tratam bem demais. As meninas da cantina são de uma atenção com
eles. Eles ficam no turno oposto para o almoço, elas vem aqui,
contam quantos tem hoje para preparar o almoço deles. É um
carinho muito grande. Desde que eles entram na portaria. Muita
atenção. É pena que esses funcionários não estejam preparados em
Libras, por exemplo. E os professores existem aqueles que têm uma
resistência
ainda,
mas
não
com
descontentamento.
Descontentamento
não!
Há
descrença
na
inclusão,
descontentamento com relação ao aluno não. Pelo contrário! Elogiam
muito. Dizem que são os melhores alunos, com disciplina (os
surdos), demonstram interesse, responsabilidade... Estão sempre
elogiando os alunos. (LENA, 2012).
Existe! Existe pela falta de conhecimento específico. Tanto por parte
dos professores quanto também pelos funcionários, pelo não
conhecimento das especificidades e também pela barreira da
comunicação, porque a maioria não sabe Libras. Então existe um
problema. (CRISTIANE, 2012).

A professora Cristiane indica a desatenção por parte de professores e
funcionários acerca da presença de alunos com deficiência e TGD na escola e
pondera sobre como isso se manifesta:
Olha só! Por parte dos professores, eles não tem conhecimento da
Libras, mas não é uma coisa que seja pela vontade deles, não. Eles
procuram, inclusive, tentar ajudar, mas pelo não conhecimento, pela
falta de saber da Libras, não dão uma atenção devida aos surdos.
Então esquecem dos surdos. Não falam diretamente pra eles, não
escrevem o que deveriam, não dão o tempo necessário para os
surdos, apagam o quadro logo, entente? Na verdade esquecem que
tem surdos na sala. E por parte dos funcionários, por não saberem,
muitas vezes eles passam, não dão atenção aos surdos, agora, é o
mesmo caso. Não é por que querem. Muitas vezes chegam pra
gente, me chama. “Olha! Veja aqui o que ele está falando!”, “o que
ele quer”, mas tudo isso não deixa de ser um problema para o surdo.
Os surdos sentem. (CRISTIANE, 2012).

Escola Gama
Resistência não. Os professores têm assim... que alguns alunos não
estão preparados. Tem muitos alunos que chegam a 5ª série e não
sabem ler direito e nem escrever, então assim, eles procuram saber

191

por que os alunos estão na 5ª série, como é que eles irão aprender
se não sabem ler ainda, então tem alguns questionamentos com
relação a isto. De como é que ele vai aprender, como ele vai
acompanhar a aula com algumas dificuldades que eles apresentam.
(DIANA, 2012).
Eu não vejo assim como estar descontente ou incomodado. Eu vejo
assim, que o professor, às vezes, se veem impotentes diante da
deficiência, de como lidar com a deficiência. No caso, a questão da
aprendizagem daquele aluno. Gera um incômodo, mas não é um
incômodo de assim “Ah! Eu não quero!”. Na verdade é o não saber
como lidar. (JANE, 2012).
Eu acredito que possa até acontecer um descontentamento pela falta
de orientação, de um preparo, aí já me refiro à capacitação, na sua
formação. Porque eu acho louvável que o professor hoje, já que se
fala de uma escola inclusiva, de um processo inclusivo, que ele tenha
cursos e isso não acontece. Então eles até podem ter insatisfação e
dificuldade. Só que assim. Aqui, conosco, eles procuram ajudar, eles
procuram fazer com que tenham fluência no trabalho com surdo. Mas
ainda está muito aquém, por que essa forma de ajudar, essa busca
está confundida ainda com benefício, benevolência e não é isso que
queremos. Com relação ao trabalho com os surdos, queremos que
ele possa chegar a sua aprendizagem, considerando suas
especificidades. (VANDA, 2012).
Não! Ao contrário. Os alunos com deficiência são ótimos. São
educados, prestativos, atenciosos. Não há nenhuma queixa sobre
eles. Alguns professores da classe regular se queixam, mas por
causa do rendimento deles por que ficam querendo saber como
trabalhar com eles, mas nós, da sala de recursos, não temos
nenhuma queixa. (ANA MARIA, 2012).
Sim. Na verdade os professores dizem que não tiveram a opção de
receber esses alunos na sala. Então o estado colocou a inclusão e
eles vieram e fizeram a matrícula. Então eles não tiveram nenhum
curso, nenhuma preparação para atender esse alunado. Então eles
se queixam muito dessa falta de cursos, dessa falta de orientação.
Numa situação, como resolvê-la? Então eles se queixam muito. É
uma queixa diária [...] Sobre a vinda de professores da classe regular
à SRM, poucos vem, por causa da questão de tempo. Como eles tem
cinco horários em sala de aula, quando eles vêm com um problema,
querem largar para a sala multifuncional resolver. Quer que traga e
deixa para a gente resolver. Então eles não participam, não discutem
com a gente qual é a melhor forma de fazer, de resolver. Nada disso.
Eles trazem e dizem que a sala multifuncional tem que resolver o
problema. Então eles veem esta responsabilidade como algo
específico da sala de recursos. Bem específico! A sala de recursos é
que deve resolver o problema e aí a gente fala que não é um
problema da sala. É um problema que você tem que dizer o que está
acontecendo, junto com o aluno, e no caso do surdo, a gente está
interpretando para que o aluno entenda que é você quem está
colocando. Mas assim, “eu tenho aula”, “eu tenho que voltar”, um
corre-corre do dia a dia acabam deixando para o problema ser
resolvido pela sala de recursos. (PAULA, 2012).
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Sobre a equipe das SRM ter deixado esclarecido para a comunidade escolar
o que é a sala de recursos e como funcionam, pontuou: “Já fizemos como hoje, que
haverá uma reunião para tratar do curso de Libras, reuniões para os pais e para a
comunidade no geral envolvida e que tenha filho surdo. Mostramos qual é a função
do AEE e da sala multifuncional.” (PAULA, 2012).
Uma vez discutido com os professores da classe regular, gestores e
funcionários, as informações pertinentes ao AEE e a sala de recursos, observa-se
que perdura o discurso sobre a insuficiência de formação. Na Escola Gama há uma
sala de recursos para se trabalhar a formação, mas não se tem a presença de
docentes das classes regulares. Diante do exposto, perguntou-se à professora
Paula: Por que aquilo acontecia? Até porque, os professores têm um horário de AC
e poderiam destinar 50 minutos à sala de recursos, se apropriando das questões
que afirmam não conhecer, pois o trabalho desenvolvido nas SRM contempla a
formação de professores e, ainda assim, persiste o descontentamento. Ela
respondeu:

Na verdade eu acho que é o medo do novo. Quando eu converso
com os professores da sala regular, pela manhã, eu percebo que
dizem assim: Me deram esse problema, a deficiência é tratada como
problema, e eu não sei como resolvê-lo, então quanto mais eu ficar
desligada disso, pra mim melhor. Então ele acha que botar um
intérprete na sala ou professor da sala de recursos que acompanha o
DI na classe regular irá resolver o problema e não é por aí. Por que o
professor quando tem a consciência que deve oportunizar, buscar
conhecimentos para poder se preparar para esse futuro porque não
tem para onde correr. Queira ou não queira vai ter deficiente, vai ter
a inclusão. Não tem para onde correr. Então você tem que se
preparar. É uma questão de conhecer. Então o professor hoje não
quer, ou melhor, não é que ele não queira, ele não tem tempo para
isto. Não foi dado tempo para isto porque nas AC ele tem que
corrigir, preparar aulas então não tem tempo para isto. A proposta
aqui da gente, da sala de recursos multifuncionais, é de irmos às AC
todas as quartas e quintas feiras, onde disponibilizaremos alguns
horários nossos para irmos as AC, para estarmos compartilhando,
para sabermos, através de conversas, o que estão precisando,
tirando dúvidas. Se você tem esse problema com um aluno, você
pode fazer desta forma, então um professor tentando auxiliar o outro
pra ver que o problema não é só com ele e sim com todos os
professores. E nós temos que ter a percepção para irmos
trabalhando a questão da inclusão porque não tem para onde correr.
Aconteceu e continuará acontecendo (PAULA, 2012).
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Coube, portanto, aos professores da sala de recursos, se disporem a
participar das AC com os professores da classe regular, quando o certo seria ocorrer
um movimento simultâneo. Os professores da classe regular deveriam ir à sala de
recursos. O ideal seria que os professores tivessem um tempo maior disponível na
sua carga horária para se dedicar à formação e ao acompanhamento dos alunos nas
SRM. Como não há, o espaço de AC é usado para este fim.
A ideia inicial era que eles viessem para cá. Como já estamos no
meio do ano e verificamos que eles não estão vindo, então tomamos
outra atitude. Vamos encontra-los nas AC. Até porque o ensino
fundamental e o médio trabalham com matérias. Então, as vezes, o
professor tem um AC no primeiro horário, depois volta para dar aula
e depois volta para o AC no quarto horário ou no quinto, então isso
impossibilita de fechar um horário com o professor. Às vezes um
professor faltou e um outro tem que adiantar o horário. Então tem
essas questões. Então vimos que esta estratégia de irmos às AC e
ficarmos lá por quatro horas, um horário grande, a gente vai pegar
muito mais professores do que ele vir aqui numa hora só. Entendeu?
Então a estratégia foi tomada por isso. Então não está
descaracterizando porque vai ter representante de DA, DI, de todo
segmento da sala multifuncional, juntamente com a coordenação da
escola, porque a coordenação vai estar anotando, pontuando o que é
tido como problemático. Então a gente consegue fazer um trabalho
mais junto, mais conciso. Acho que não descaracteriza nesse
sentido. (PAULA, 2012).

A partir do exposto pelos professores das salas de recursos, observa-se a
tentativa em amenizar o desconforto explicitado por alguns professores e
funcionários diante de uma pessoa com deficiência. As justificativas recaem, quase
sempre, para a falta de formação específica, do não “saber fazer”. As preocupações
dos professores das classes comuns para com os alunos com deficiência e TGD se
limitam à defasagem na aprendizagem. No entanto, os “professores preocupados”
não prestam acompanhamento aos alunos na sala de recursos. A “culpa” desta
“ausência” imputa-se ao tempo, quase inexistente. Mesmo sabendo-se dos 50
minutos de AC já mencionados.
Algumas passagens das falas das professoras das salas de recursos são,
sem dúvida, muito fortes, pois remetem a possíveis manifestações de preconceito e
de discreta frieza. Destacam-se: “Os professores se esquecem dos surdos.”,
(CRISTIANE, da Escola Alfa) sobre a indiferença de alguns profissionais diante
desses estudantes, por desconhecer a Libras. E ainda mais impactante: “Na verdade
os professores dizem que não tiveram a opção de receber esses alunos na sala.”
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(PAULA, da Escola Gama). Cabe perguntar: A escola é ou não para todos? Todos
têm direito à Educação? E se pudessem escolher conviver, trabalhar com pessoas
com deficiência, escolheriam não tê-las por perto? O “problema” citado por Cristiane
não seria a negação do outro? A ausência de identificação com o outro? Faz-se
importante refletir sobre atitudes como as aqui exemplificadas para analisar se não
se está sendo preconceituoso e se há coragem para enfrentar o medo, o “medo do
novo”, conforme dito pela professora Cristiane. A vigilância reflexiva sobre as
práticas pedagógicas e as relações com os outros, oferece a possibilidade dos
docentes se desvencilharem das amarras do preconceito, não como algo sobre o
que não se tem conhecimento prévio e especula-se a respeito, mas em cima do
preconceito expresso sobre aquilo que se teve experiência. Silva (2004, p. 64)
salienta:
O preconceito materializa um possível efeito do encontro entre
pessoas, quando são acionados mecanismos de defesa diante de
algo que deve ser combatido por constituir-se numa ameaça. Num
mundo em que o medo prevalece indicando um perigo objetivo e, ao
mesmo tempo, não possibilita sua elaboração é porque as formas de
organização social seguem negando, de forma renovada, a
diferença.

A negação pungente à diferença na contemporaneidade está presente dentro
da escola, observada em atitudes ora explicitas de preconceito, ora suavizadas em
discursos de sensibilização à pessoa com deficiência. Contudo, não se notam
mudanças atitudinais no sentido de desvencilhar os problemas que impedem o
potencial desenvolvimento do referido grupo dentro das escolas regulares, bem
como a garantia de acesso a tudo oferecido no espaço formativo.
A respeito de haver manifestações de descontentamento dos alunos em
relação aos professores, obteve-se o seguinte:

Escola Alfa

Não! Também não! Não existe conflito nenhum. Existe dificuldade
com os alunos surdos por conta da comunicação. A dificuldade no
entendimento de uma situação que se passou, o professor entende
uma coisa, às vezes é preciso ir lá fazer uma intervenção. Dizemos
ao professor que não foi bem isso que ele quis falar, não foi isso que
ele fez, ele fez isso, isso, isso, assim, assim, assim. Então o
problema é a comunicação. (LENA, 2012).
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Dos surdos? Não! Não tem resistência. Muitas vezes eles ficam
chateados por que os professores não esperam eles copiarem e
porque os professores não sabem a Libras. Eles dizem: “os
professores falam, falam, falam e não esperam, eu não entendo
nada”. Eles procuram ficar atentos para tentar entender alguma
coisa. (CRISTIANE, 2012).

Escola Gama
Deu para perceber, não com relação ao professor, mas um aluno,
por exemplo, ele era muito ansioso, e por ele ter muita dificuldade em
executar, ele não conseguiu, ele tinha muita dificuldade na leitura.
Então ele sempre estudou na oficina. Quando ele passou para o
ensino regular, sentiu aquela diferença: mais professores; mais
conteúdos; exigências com os trabalhos; provas. Ele acabou tendo
uma crise epilética e piorou. Passou a ter mais crises, não conseguiu
se adaptar e terminou saindo da escola. Voltou para a oficina, depois
retornou para o ensino regular, mas a resistência não foi para com os
professores e sim por uma questão de adaptação, diferenças do
ensino regular para o da oficina. (DIANA, 2012).
Já teve aqui, não agora nesse período, em relação ao passado já
teve. Alunos terem rejeição ao professor, e às vezes, uma vez ou
outra, tem alunos que rejeitam professores, mas quando a gente
conversa, fala, senta com o aluno ele começa a compreender a
questão do professor. (JANE, 2012).
Os alunos surdos eles são pessoas muito abertas para ajudar
àqueles que não sabem Libras e eles procuram estreitar mais essas
relações, agora, trazendo para a questão da cultura surda, a
significância do trabalho que a escola faz, que é inclusiva e o que
precisa também o aluno surdo ser respeitado, há uma diferença.
Porque eles têm uma forma de se comunicar entre eles que, se você
passar entre os surdos quando eles estão conversando, é falta de
educação. Porque se você não tem o conhecimento, não saberá o
que fez. Então eu acredito que por causa dessas questões, que eles
não entendem, haja alguns conflitos, mas... Normal. Se eles não
gostam de um professor, eles falam e dizem por que. Muitas vezes é
porque o professor fala, fala e eles não entendem. (VANDA, 2012).
Eu vou falar, especificamente, sobre o surdo que é o aluno com
quem tenho mais contato, tanto pela manhã quanto pela tarde. Ele
fica felicíssimo quando vê que alguém está, pelo menos, tentando
aprender a língua deles. Então ele já fica feliz por que fulano sabe,
compreende o mínimo que seja. Mas a gente sabe que nem todos
tem acesso ou querem aprender a Libras como segunda língua.
Então o aluno em sala, não basta ter o intérprete. Ele teria que ter
toda estrutura para aprender. O que? Livros com imagem, uma TV
PenDrive funcionando. Ele teria que ter todos esses recursos. O que
não tem. A escola tem TVs PenDrive, mas poucas funcionam. Então
as vezes a gente não pode trabalhar muito com o visual, que seria
interessante pra eles, porque não tem o recurso tecnológico. Nós
temos um laboratório de informática, com vários computadores, mas
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que, infelizmente, não são utilizados. Os computadores são novos,
mas o laboratório não funciona. Não sei se por uma questão de
horário que choca, de uma aula pra outra. Não sei bem o que
acontece, mas o laboratório não funciona. Recursos o surdo não tem,
a não ser a presença do intérprete e que não é um intérprete
pedagógico, o que seria o ideal. É uma adaptação que se utiliza para
poder dizer que tem intérprete. Não são intérpretes pedagógicos.
Geralmente vem de igrejas. Então eles vêm, interpretam o que o
professor está passando, mas não aprofundam como o professor.
Não chega junto para ver o que é, realmente, interessante ali para
que o professor refaça. No meu caso é diferente porque como eu sei
a Libras, só pelo olhar do aluno eu sei que ele não está entendendo
nada. Então eu retorno e digo: já sei o que você não entendeu. Daí
eu sento e mostro a ele, de uma forma instrumental, porque
português para surdo tem que ser instrumental, então eu mostro a
ele o que tem que fazer. Qual o passo que ele deve tomar para
alcançar aquele entendimento. Mas, nem todo professor consegue
porque não sabe a Libras e não percebe que o aluno está com essa
dificuldade. (PAULA, 2012).

As manifestações de descontentamento dos alunos público-alvo do AEE
geralmente estão relacionadas às dificuldades existentes na acessibilidade
pedagógica e pouco foram percebidas na fala dos docentes das SRM. Outras
situações, para além do comumente vivenciado por todos os alunos, com e sem
deficiência, tais como empatia com professores e situações conflitantes entre
colegas, não são mencionadas. É relevante destacar que, segundo a professora
Paula, há uma grande satisfação por parte dos alunos com surdez ao se deparar
com alguém conhecedor (a) de Libras, ainda que de forma mínima.

3.3.3.2 Interações dos alunos público alvo do AEE
Neste item pretende-se analisar como e o que ocorre na relação entre os
alunos, público-alvo do AEE na classe e fora dela.

Escola Alfa

Ainda não existe uma interação. É muito pouca. Eles interagem na
sala com alguns colegas ouvintes. Não muitos. Mas interagem mais
entre eles, dentro da sala e fora dela também. Eles interagem, ainda
mais, entre eles do que com ouvintes. Não sei dizer ao certo por quê.
(CRISTIANE, 2012).
Pense aqui, agora! Eles não ficam na sala no intervalo. Não existe
conflito no que corresponde assim... Se há problemas. Os
professores consideram excelentes, mas eu não considero
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excelente, agora assim, é algo que não incomoda. Mas agora
assim... Eu sempre volto. Agente tá chamando... Porque antes era
surdo com surdo. Se é grupo, era uma equipe de cinco, seis
pessoas, não era para ter uma equipe só de surdos. Seis surdos no
primeiro ano no mesmo grupo. Aí, só tem (...) no terceiro ano, aí ela
é encaixada numa equipe só de ouvintes, se não, ela faria o trabalho
individual. Aí a gente começa... Não! Aí os ouvintes agora só querem
ficar com os surdos, porque sabem que vão vir para gente e eles
terão orientação. Na sala eles não tem orientação na sala de aula,
em grupo, em terão que fazer o trabalho aqui. Aí eles deram uma
ideia: Por que não fazemos o trabalho aqui (na sala de recursos)?
Fazem os trabalhos em três ambientes (surdos e ouvintes). Eles
gostam daqui. Aí já é uma coisa que muda a interação. (LENA,
2012).

Ao falar da presença de alunos sem deficiência nas SRM, se ocorria de forma
esporádica ou motivada pelas atividades realizadas em grupo na classe regular junto
com os alunos com deficiência, a professora Lena relatou:
Às vezes, um (ouvinte) se engraça com um surdo e ficam vindo aqui
na sala todo momento, conversar, não sei o que, porque sabem que
elas não tem com quem conversar. Eu acho que isso deveria ficar,
falta a gente incentivar, agora, de certo, quando tem trabalhos para
fazer com os surdos eles vem aqui. Eles gostam. Tem o material aqui
para a pesquisa, tem tudo. Eles gostam muito. [...] Se há cursos de
Libras para a comunidade, para falar a verdade, a gente não pode
chamar de curso. A gente programou com os pais, mas ninguém
apareceu. Não aconteceu. Você vê que é um projeto que está aí
ainda na secretaria. Aí você vai me perguntar por quê? Porque as
coisas que acontecem aqui à gente tem que engolir. Deixamo-nos
afogar pelas atividades do dia. E isso acontece na escola toda. Está
errado! É falta de organização. Eu sei que é (em dado momento a
professora Lena pede que um dos alunos surdos avise ao demais
que o intervalo tocou e que os estudantes do terceiro ano podem ir
para a sala regular). Ontem eles não entraram para a sala porque
ficaram aqui conversando. Ontem a professora de história falou.
Aí você diz assim: Aconteceu aula de Libras para os alunos
ouvintes?
Não! Não aconteceu. Mas aconteceu assim: Vai ter aula vaga? Vai!
Aí íamos eu e George (intérprete) para a turma. Então não posso
chamar isso de curso. É algo bem assim, ao acaso. Isso que a gente
precisa organizar bem. [...] Esses alunos aqui, todos, eram da
AESUS (referindo-se a um grupo de alunos surdos). Aí, a gente fica
pensando... Será que a escola especial é a melhor opção para os
surdos? [...] Escrevem em português com dificuldade, mas estão
bem melhores. Eu acho que essa coisa dos professores das salas de
recursos... Eu penso assim. Cristiane, que está aqui à tarde, ela
parece que foi feita para isso. Trabalhar com surdos. O domínio de
Libras é pouco. Tanto quanto o meu. Nós dominamos pouco e
precisamos fazer um curso de Libras urgente. Eu tirava as quartasfeiras, com George, para fazer os cursos de Libras com os meninos,
então eu aprendi com George, muito, mas assim, eu penso que a
sala de recursos, eu, por causa da minha formação, poderia estar
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trabalhando com os surdos outras questões, a questão da
aprendizagem de uma forma psicopedagógica. Com Cris, com sua
metodologia de ensino da língua portuguesa para estrangeiro, fomos
perceber, lá pra frente, que dava certo com o surdo, só que isto
ficava para o segundo plano. Porque o aluno chegava com o trabalho
de química, biologia... E o tempo deles é ocupado com isso. Então,
aquela professora poderia estar aqui na sala. Quem é que vai
orientar os meninos em outras atividades? Aqui nós estamos fazendo
de tudo. E aí, a gente acaba atropelando as coisas e não fazendo de
forma que tenha mais resultados pra eles. (LENA, 2012).

Escola Gama
Geralmente eles continuam interagindo mais entre eles mesmos. Um
ou outro interage com os outros colegas, mas na maioria eles
interagem entre si, eles formam as equipes deles. Isto ocorre na sala
de aula regular.
Tem professores que tentam mudar isso. Colocam uma aluna com
deficiência no grupo, a gente já solicita aos colegas: “Não! Deixe
esse aqui!”, até para não ficar aquele gueto, só os mesmos alunos.
Então tem muitos professores que já fazem isso.
Se os alunos resistem?
Hoje em dia já está mais tranquilo, em algumas salas, embora ainda
tenha aquela questão da rejeição, e tem aquela questão que
procuramos saber dos professores da classe regular, que tem
aqueles alunos com deficiência que não estão respondendo bem,
está se acomodando. Nós temos muitos alunos com deficiência
intelectual que são muito esforçados e responsáveis, mas temos
aqueles outros que, pela questão da deficiência já se acomodam e
querem as coisas prontas. (JANE, 2012).
Uma maior facilidade (risos)! Eles conversam muito e hoje em dia,
aquela questão do gueto não existe. Muitos conseguem se relacionar
com os ouvintes. Os ouvintes eles vem perguntar para nós como se
comunica com eles (os surdos)... Agora assim. Fazer trabalho em
grupo é sempre complicado porque tem aqueles que não querem
fazer e querem a nota gratuita e por conta desta postura eles não
gostam. Tem uma coisa também, um mito que incomoda bastante, é
essa coisa do mudo. “Esse mudo!”. Falar assim, o tempo todo,
dificulta. Explicamos para eles que não é mudo e sim surdo, mas isso
aí ainda perdura. Essa palavra, mudo, “o mudinho”. Mas eles, como
não entendem não se sentem ofendidos. Para eles seria uma ofensa.
Mas assim, a relação, geralmente, é tranquila. (VANDA, 2012).
Eu acho que há uma boa interação. Tem aqueles que as vezes que
tem resistência e dizem assim “Ah! Aquele maluco!”, “Aquela sala
dos malucos” e aí se sente o preconceito, mas no geral eles se
entrosam bem. Eles (alunos sem deficiência) procuram ajudar os
alunos, os trazem até aqui, tem uma preocupação de trazer. Eu acho
que é uma boa interação. (ANA MARIA, 2012).
Quando você fala de interação eu vejo que o aluno da Escola Gama,
como aqui já se trabalha a anos com a inclusão, então acho que já
se adaptou. Então ele recebe bem, acolhe bem, a interação existe,
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DA, DI, DV e você vê em horas de intervalo todos conversando, você
vê. O que eu percebo, em algumas salas com o aluno DA, é que os
ouvintes costumam dizer que os DA não querem fazer o trabalho.
Mas não é que ele não queira. É que ele não sabe como pode
ajudar. Então eu percebo que há uma exclusão na hora de fazer
trabalhos em grupo, trabalhos coletivos. Eu observo bem isso. O que
não acontece com o aluno DI. Porque o aluno dito normal, ele vê que
o DI tem limitações, mas ele consegue botar o DI para fazer algo. O
DA, como não tem problema cognitivo, eles acham que o DA
poderiam produzir mais e sozinhos. O DA fica aguardando que
alguém dê o comando. Faça isso ou aquilo. Então em horas de
trabalhos em grupo eu vejo uma pequena exclusão com o DA. Com o
DI não vejo nada, mas na hora do dia a dia mesmo, eu não vejo
exclusão nenhuma. Vejo uma interação muito grande. Eles
participam de tudo, vão para passeio, tudo sem diferença. (PAULA,
2012).

Os alunos com deficiência e TGD nas duas escolas, nas relações entre os
colegas, enfrentam, conforme observado, algumas situações discriminatórias e de
resistência, sobretudo no momento de formar equipes para a elaboração de
trabalhos. Entretanto, alguns professores agem no sentido de desconstruir
preconceitos e melhorar as relações entre os alunos, com e sem deficiência. Há
também uma tendência a agrupamento de pessoas com deficiência, evidenciando a
forte presença de negação ao outro, mas isso difere entre alunos com surdez e os
com deficiência intelectual. Os surdos tendem a se reunir por conta da comunicação
clara entre eles e a dificuldade dos ouvintes em se fazer entender pelo
desconhecimento da Língua de Sinais. Como já foi sinalizado, o fato de um ouvinte
ter alguma noção em Libras favorece (e muito) as relações entre os grupos (ouvinte
e surdos) e o desejo da pessoa surda em permanecer na escola. Logo, o ensino da
Libras na escola - não em aulas vagas, mas observando um cronograma e
planejamento de curso -, é fundamental para se falar da inclusão deste grupo. Os
alunos com Deficiência Intelectual sofrem mais rejeição por parte de outros ditos
sem deficiência.
Constata-se assim a existência da relação inclusão x exclusão concomitante.
Ou seja, embora se afirme a melhora destas relações, negando conflitos graves e
confirmando a ocorrência de interação, é dito também que estas interações
transcorrem por grupo de deficiência. Além disso, existe uma forte resistência
oriunda dos alunos “normais”, como admitido pela professora Paula: “Se adaptam,
mas há exclusão na hora de fazer trabalhos”.
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Esta dicotomia expõe que as ações das escolas, no sentido de viabilizar a
Inclusão dos alunos com deficiência e TGD em articulação com as SRM, precisam
ser repensadas e fortalecidas por toda a equipe. Uma tarefa demonstradamente
difícil.

3.3.3.3 Interações com os professores da classe regular

A relação entre os professores das SRM e os professores da classe regular
tem se demonstrado deficitária, tomando-se por referência a ausência deste
segundo grupo na condução do trabalho pedagógico junto aos alunos com
deficiência e TGD, numa perspectiva colaborativa com o AEE. Os professores das
salas de recursos das Escolas Alfa e Gama, ao comentar a participação dos
professores da classe regular no AEE – São agendados acompanhamento?
Participam de forma sistemática? – esclarecem:
Eles participam de forma informal. É irregular. Conversamos na sala
dos professores, no corredor. Ninguém fez um agendamento de
forma regular. Mas nós vamos para a sala de aula regular
acompanhar os alunos junto aos professores e também nos AC
(Atividade de Coordenação Pedagógica). Já agendamos com a
coordenação. As AC são terça, quarta e quinta. Sempre tem um
professor da Sala de Recursos participando. (DIANA, 2012).

As professoras consideraram igualmente se no discurso geral da escola,
houve posicionamento contrário e/ou favorável ao processo de inclusão.

Escola Alfa

Alguns. Não há uma sistematização. Na verdade eles não participam
do AEE. Eles procuram ajuda, mas eles não estão lá, juntos,
ajudando e trabalhando. Isso não. A questão das adaptações, as
discussões... Não. Não acontecem. (CRISTIANE, 2012).
Tem uma professora de matemática, (...), essa, especificamente vem
aqui. Quando ela marca o horário do AC dela, com um grupo de
alunos que necessitam de apoio, ela vem aqui. É um caso bem
isolado. E à tarde tem (...) também. (...) chama, ele vem pra cá, gosta
de ficar aqui. Também é professor de matemática. (LENA, 2012).

Escola Gama
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Há aqueles questionamentos: “Esse aluno vai aprender mesmo?”.
Veem o aluno na 5ª série, com tantas dificuldades, como é que ele
chegou aqui? Tem muitos questionamentos, mas não houve
nenhuma postura no sentido de impedir o acesso do aluno. (DIANA,
2012).
A gente ainda não estabeleceu, de fato, esse vínculo de forma
sistemática. Os professores participam da forma que lhe falei.
Apenas nas situações que te falei. “Ah! Aquele aluno não fez tal
atividade...” Mas para vir mesmo, agendar um horário, oficializar...
Não. (JANE, 2012).
Muitos vem aqui quando estão com dificuldades com o aluno. Nós
também vamos na sala de aula e nas AC também, mas é muito difícil
eles virem aqui. Também não tem tempo. Só duas professoras
vieram aqui, a de matemática e ciências, logo no início, vieram
buscar ajuda aqui. (ANA MARIA, 2012).
A gente tenta fazer com que ele venha. Não vem por causa da
questão do tempo. Eu vejo interesse porque pega a gente no
intervalo e perguntam coisas, às vezes, pela manhã, que sou
professora de classe regular, perguntam como fazer com
determinado alunos, qual trabalho desenvolver, o que deve fazer
para melhorar a aula... Eu vejo que há interesse. É uma questão de
organização do sistema. A escola não tem, não permite... São
poucas horas de AC, é em horário coletivo, então tudo isso dificulta.
(PAULA, 2012).

Em determinado momento, a professora Vanda diz que o contato com
professores da classe comum não é, exatamente, o AEE, pois as conversas se dão
em outros espaços: corredores, sala dos professores. As SRM, assim, não são
reconhecidas como um espaço de AEE porque os professores da classe comum não
participam do atendimento no referido espaço, limitando-se tecer, quando o fazem,
breves comentários informais.
Quanto à frequência dos professores da classe regular nas SRM depuseram:
“Não acontece de forma regular.” (DIANA, 2012); “Às vezes. Quando os alunos
estão dando muito trabalho eles nos procuram. Tem uma professora que vem aqui,
mas ela tem uma filha com deficiência que estuda aqui também. Ela é professora de
Ciências”. (ANA MARIA, 2012), ambas da Escola Gama. E ainda: “Não é uma coisa
estabelecida. É quando eles sentem necessidade. Mas são casos isolados. Os
outros professores acham que somos nós que devemos revolver as questões dos
alunos com deficiência.” (LENA, 2012). Ou, simplesmente: “Não acontece.”
(CRISTIANE, 2012), segundo as duas professoras da Escola Alfa.
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Algumas professoras das SRM insistem em afirmar que há professores da
classe regular interessados nas questões da deficiência e do AEE, mas a presença
deste grupo na sala de recursos mostrou-se irregular e não de forma sistemática. Os
contatos para discutir especificidades dos alunos e do AEE acontecem em outros
espaços da escola, quando a sala de recursos é acionada para dirimir o problema.

3.3.3.4 Participação dos gestores
É do gestor escolar a responsabilidade máxima quanto à consecução eficaz
da política educacional do sistema e desenvolvimento plenos dos objetivos
educacionais, organizando e coordenando todos os esforços nesse sentido (LUCK,
2004). O gestor é, portanto, fundamental para validar e fortalecer o AEE na escola.
Sua participação no sentido de criar estratégias de articulação com os segmentos da
escola e a sala de recursos, apoiando e validando suas ações referenciadas na
Política Nacional de Educação Inclusiva pode favorecer ou não a presença e
permanência dos alunos com deficiência, TGD e altas habilidades na escola, bem
como estabelecer relação direta com a SEC em busca de recursos e apoio para as
ações no âmbito escolar. Da sua participação no AEE nas escolas pesquisadas,
revelou-se o seguinte:

Escola Alfa

A relação é excelente, dão a maior atenção, acreditam no trabalho da
gente, a gente comunica o que está fazendo, dão o maior apoio. Se a
pergunta que você faz, “participam”, é de vir aqui, sentar aqui,
discutir os problemas que acontecem, isso não acontece. Mas assim,
no apoio da direção, da coordenação existe. O apoio é esse. Quando
a gente promove alguma coisa, quando a gente diz das nossas
dificuldades, eles acatam o que a gente solicita. Dão um suporte.
(LENA, 2012).

Escola Gama
Vem! Eles nos procuram. Vem ver como estamos. O trabalho que
está sendo feito, quando têm cursos eles nos informam e
encaminham os ofícios... (DIANA, 2012).

Pertinente ao trabalho com a pessoa com deficiência foi considerado se os
gestores dialogavam com os professores das SRM sobre as atividades
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desenvolvidas com o surdo e a pessoa com deficiência intelectual. Se eles sentavam
para conversar, indo além da “fiscalização”, para discutir questões sobre a
deficiência.

Escola Alfa

A direção, na verdade, a diretora, ela se mostrou uma pessoa muito
interessada com os surdos. Então ela tomou curso de Libras, mas eu
não sei se é por conta do trabalho na escola, eu senti que o interesse
diminuiu um pouco, mas ela procura ajudar, mas não como antes.
Ela ajudou em fazer o curso de Libras, em se interessar pelos
surdos, ver alguma coisa que a gente precisava ela cedia, mas
atualmente não está como era antes. (CRISTIANE, 2012).

Escola Gama
Assim, no sentido de sentar para fazer, já aconteceu. A gente marcar
reunião para isso, já aconteceu, mas assim, não também de forma
sistemática. A questão da acessibilidade ainda não foi discutida e
não nos procuram para saber o que cada área da deficiência precisa
no que se refere à acessibilidade. Não chegou a esse assunto, não.
(JANE, 2012).

A partir do apontado pela professora Jane, pode-se afirmar que o
acompanhamento dos gestores junto á sala de recursos é mais no sentido de dar
suporte, providenciar recursos, verificar o funcionamento. Não há diálogo com os
professores para saber do trabalho relacionado a cada área da deficiência e da
promoção inclusiva das Salas de Recursos Multifuncionais. “De vez em quando o
diretor e a vice-diretora vêm. Procuram saber se precisamos de alguma coisa, um
material, se os alunos estão frequentando. É isso!” (ANA MARIA, 2012), sintetiza a
docente da Escola Gama.
Eu vejo muito compromisso. Tem uns entraves. A gente precisa de
material. Coisa básica. Papel ofício, piloto... Tudo é com muita
dificuldade para chegar. Então você acaba não tendo recurso. Você
vai produzir o que sem material? Você não tem uma cartolina, não
tem papel metro, sempre lhe é negado. Aí você vai buscar, com a
“cara de pau”, você fica antipatizado, mas depois se consegue no
final. Então produzir materiais no AEE é de suma importância. A
escola poderia ter uma videoteca para que o aluno pudesse levar o
material. Sentava com o professor das diversas disciplinas, produzia
esse material, esse material ficava na escola, o aluno surdo ou DI
que teve dificuldade de absorver na aula da classe regular ele
poderia levar esse aula para casa, estudava, revia, depois ele trazia

204

de volta, mas precisava de material para produção, precisava de
espaço para produzir. E o que é que acontece aqui? O professor de
sala de recurso multifuncional, eu sou professora de Língua
Portuguesa como segunda língua na sala de recursos
multifuncionais, mas quando falta o intérprete, chamam a gente para
interpretar em sala de aula. Você não pode fazer as duas coisas ao
mesmo tempo se não acaba não fazendo nem uma nem outra. Então
isto é muito questionado é tanto que eu avisei que neste ano, caso
necessitasse de mim para ser intérprete ou eu seria intérprete ou
professora da sala de recursos. Não tem como fazer as duas coisas.
Aqui eu vejo isso ainda. “Ah! Porque fulano faltou ou porque desistiu
de ser intérprete e ainda não veio outro”. Não tem um de reserva, um
que possa assumir o lugar do outro. Então é retirado um professor da
sala de recursos multifuncionais, que tem um conhecimento de
Libras básico ou intermediário, para fazer interpretação. Tem-se até
dificuldade de interpretar porque não se conhece todos os sinais.
Não se é intérprete e esta na função de. Então você acaba tendo
dificuldade para estar passando, mas a gente tenta não prejudicar o
aluno. A gente vai e fica ali (PAULA, 2012).

Os professores das duas escolas indicaram a disponibilidade, por parte do
gestor, em apoiar as ações das salas de recursos e o AEE na escola, deixando
transparecer, no entanto, a urgência em ampliar e intensificar o diálogo entre os dois
segmentos em questão. Embora pareçam interessados, foram verificados vários
enclaves, nas duas escolas, relacionados à manutenção e ao funcionamento do
AEE.

3.3.3.5 Interações com a comunidade externa, pais e responsáveis
A relação entre escola e comunidade, para além dos muros, é um aspecto
importante quando se quer fortalecer os laços de responsabilidade de todos com a
Educação. À família demanda-se mais participação nas decisões escolares, bem
como organizar uma estrutura de aprendizagem em casa. O acompanhamento junto
à escola precisa ultrapassar a simples verificação de notas, do rendimento escolar e
discussões sobre comportamento. Faz-se necessário acompanhar os avanços e
dificuldades vivenciados nas unidades de ensino e fazer parte do contexto. Talvez
por isso, ao falar de fatos relacionados aos alunos que porventura tivessem
despertado a atenção dos professores das salas de recursos, destacaram-se os
ligados à relação com a família.
Escola Gama
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O que eu percebo é que os alunos que as famílias acompanham
mais, que os orientam, tem um progresso melhor, do que alunos que
a família só faz matricular e não procuram a escola. Percebo que é
muito importante o papel da família também junto á escola, com os
professores [classe regular e SRM]. Quando fazemos as reuniões,
sempre são aqueles mesmos pais que participam. Os alunos que
precisam os pais não vêm. Então, acho que o papel da família é
muito importante. Os alunos que contam com pais presentes, eles
tem um desenvolvimento melhor. (DIANA, 2012).
A falta de informação da família em não saber qual é a deficiência do
filho e sobre ela. Isso me chama muito a atenção. O pai chega aqui e
quando a gente diz, o pai quer negar ou o responsável, que o aluno
tem uma deficiência. Quando a gente chega e diz que vamos fazer
uma anamnese, uma história do aluno, vamos ver aqui como foi o
nascimento, o que aconteceu você vê, claramente, a tentativa do pai
em negar que o aluno tem uma deficiência. Então isso me chama
muito a atenção, por que ao em vez de aceitar e tentar conhecer
mais, o responsável tenta negar e essa negação prejudica o próprio
aluno. A gente tem um aqui que diz: “Não vou fazer isso não porque
é para quem é especial”. Aí eu digo que também sou especial. Todos
nós somos especiais. Cada um tem sua habilidade, sua deficiência,
agora você tem um laudo que diz que você tem isso, uma deficiência
nesse sentido. Uma dificuldade de aprendizado, um problema
comportamental, deficiência auditiva, mas todos nós somos
especiais. Eu tenho aluno que acha que ele não deve fazer nada,
que ele não deve realizar atividade alguma porque ele está
protegido. Então isso me chama muito a atenção. (PAULA, 2012).

Do acima descrito, o que chama a atenção em relação aos alunos com
deficiência e TGD, refere-se à ausência da família no acompanhamento dos
estudantes na escola. De acordo com a professora Diana, a família é fundamental
para o avanço do estudante na escola, pois é preciso apoiar, estimular e fortalecer
estes alunos durante a difícil trajetória a ser seguida, mesmo estando esta moldada
às prerrogativas da educação inclusiva. Além das poucas famílias presentes no
cotidiano escolar desses alunos, a maioria demonstra falta de informações sobre
questões da deficiência e Educação específica. Este nicho de atuação das salas de
recursos parece ser um dos mais frágeis, pois nem os professores e nem a escola
tem conseguido fazer com que os responsáveis pelos alunos, com ou sem
deficiência, participem da vida do educando.
Tratando de ambiências, para além da escola, como associações de bairros,
grupos culturais e comunidade de entorno propriamente, constata-se a importância
de apoio às iniciativas em prol da melhoria da educação ofertadas pela unidade
escolar. Procurou-se saber dos professores das salas de recursos, em que medida a
comunidade apoiava ou não a Inclusão. Deste item emergiu o seguinte:
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Escola Alfa
Não se incomodam com os meninos, não tem conflitos, mas existe
uma coisa assim. Como os meninos vem pra cá e recebem
orientações daqui, os meninos chegam à sala de aula com as
atividades, com os trabalhos preparados e orientados aqui. O menino
chega com um trabalho desorganizado, nós ajudamos a organizar
aqui. O menino fez um trabalho inacabado, vamos acabar aqui.
(LENA, 2012).
A comunidade escolar, tudo bem. Ela participa quando tem reuniões.
Algumas pessoas colaboram e outras nem tanto. Por exemplo,
professores. Colabora pouco, por esse papel do professor não está
com conhecimento sobre os surdos, não sabem Libras, não sabem
que tem que mostrar um material visual, então os professores
colaboram pouco. A comunidade colabora porque tem muitos que
tem filhos surdos, participam das reuniões, fazemos reuniões com os
pais, pedimos a ajuda deles em casa, com as atividades, olharem se
estão fazendo certo. Muitas atividades, como as de artes, eles levam
até pra casa, pra poder fazer, recorta, cola, então nesse ponto nós
temos uma ajuda. Agora, ajuda dentro da escola é pouca. Pouca
ajuda dos professores, do pessoal de apoio, por não ter o
conhecimento necessário para poder ajudar os surdos. (CRISTIANE,
2012).

Escola Gama

No geral aqui tem apoio. Até por que aqui se tornou uma escola de
referência então há certo “apoio”. Há pessoas que tem compromisso,
inclusive os funcionários em relação aos alunos, em relação à forma
de trabalho, de conversar, de procurar saber de tal aluno então... No
geral tem aceitação, tem uma preocupação. [...] Acho que deveria ter
um maior envolvimento sobre a questão da acessibilidade. Eu acho
se a comunidade se mobilizasse, reivindicasse, inclusive nós
mesmos. Há uma cadeirante na escola e não percebemos a
participação da família no sentido de cobrar por mudanças na
acessibilidade. (JANE, 2012).
Na verdade como aqui, o bairro é de passagem. Os alunos não são
daqui, na sua maioria. Muitos são do subúrbio e Itinga também.
Então não há esse processo. O que eu sei, da época que eu
trabalhava lá oficina, a ex-diretora Márcia, muito comprometida, ela
queria fazer uma padaria para poder trabalhar a questão do mercado
de trabalho com os alunos. Aqueles que não tinham muito a galgar
no letramento. Então, diziam que na comunidade o pessoal criticava.
Foi feita uma pesquisa e o pessoal não queria não. Não
concordavam, era escola de maluco, tinha tudo isso. Então é
trabalhoso, tanto que, até hoje, pais não fazem passeata, junto com
os deficientes, para poder promover esse trabalho porque eles são
pessoas com direitos e também como projeto de aprendizagem, seja
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do que for, projeto social etc. o importante é que eles são pessoas.
Com relação à comunidade, como eles estão de passagem, muitos
deles não são daqui, então não percebemos problemas. (VANDA,
2012).
Aqui eu não vejo. Não sei se foi porque cheguei aqui na Escola
Gama com essa coisa de inclusão. Desde quando eu trabalhava 40
horas em classe regular e recebia alunos surdos, eu não sabia nada
de Libras, nem um sinal, não sabia nem o que era Libras e nem
sabia que existia essa língua e eu recebia os alunos e ficava: “meu
Deus como é que eu vou me comunicar com esse aluno? Eu vou
dizer a ele o que? Vou fazer o que?”. E aí entrava o intérprete na
minha sala e aquilo me incomodava. Eu não sentia aquele aluno meu
aluno. Ele era aluno do intérprete porque o surdo só se comunica
com ele. Aí tinha um surdo que escutava um pouco e oralizava muito
bem e eu começava a dizer a lelé para me ensinar os sinais para ao
menos fazer o mínimo com você. Como é que faço para dizer para
você fazer o dever? Como é que eu peço a você que quero utilizar
uma palavra, exemplo, substantivo? Aí ele me mostrava o sinal.
Então ele foi me ensinando e o surdo logo viu que eu queria
aprender e falou com os outros surdos. Foi assim que comecei a
aprender e soube o que era Libras. O meu despertar para a questão
da deficiência se deu por causa dos alunos que eu recebia na sala
de aula. Eu não conseguia me comunicar com eles e aquilo me
incomodava. Ver oito alunos na minha sala ligados ao intérprete e eu
sem saber me comunicar com eles. eu nem sabia que existia Libras.
Aí o estado ofereceu um curso em parceria com a FENEIS com as
professoras (...) e (...) que era para professores de língua portuguesa
e foi quando começamos a conhecer mais sobre Libras e houve um
desenvolvimento. Daí o retorno, o contato com os surdos foi
empolgante. Eles diziam: “Ela já sabe!”. Decidi que iria continuar e
fazer especialização, buscar conhecimentos. Eles (os surdos) me
dizem que eu consigo me comunicar em qualquer lugar. Eles me
chamam de intérprete e eu digo que não sou intérprete e eles me
dizem que eu consigo me comunicar. Então pronto! É isso que
interessa. (PAULA, 2012).

A comunidade externa, segundo o narrado pelos professores, apoia a
inclusão escolar de alunos com deficiência na classe comum. Porém, os pais destes
estudantes, na sua maioria, não os acompanham dentro da escola e não participam
das ações realizadas pelas salas de recursos direcionadas ao respectivo segmento.
Conforme já mencionado, este é um nicho muito frágil da Inclusão. Aproximar os
pais e responsáveis da escola para assumir, de forma mais ampla, a
responsabilidade para com os estudantes, para com a Educação, é quase
obrigatório quando se fala em inclusão principalmente. A falta da família é enfatizada
pela docente da Escola Gama ao dizer: “Aqui não tem problema por falta de apoio.
Acho que é preciso mais a participação da família. Por parte da direção sempre
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oferecem o que precisamos. Estão sempre dispostos a ajudar e melhorar o nosso
trabalho.” (DIANA, 2012).
Fechando a coleta de dados e os desdobramentos teórico-analíticos da
discussão, abre-se espaço, agora, para as considerações acerca do objeto de
estudo pesquisado, que tem a inclusão de estudantes público-alvo do AEE e as
respectivas percepções dos professores das SRM como foco.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tomar a escola como espaço de pesquisa apresenta-se, diante do exposto no
decorrer desse trabalho, como possibilidade de transformação. Considerá-la a partir
de um olhar sobre a atual dinâmica social, no seu espaço e nas relações existentes
por parte dos seus integrantes, exige questionamentos e reflexão crítica a partir das
experiências. Abordar um aspecto educacional relevante e contemporâneo como a
Inclusão

Escolar

de

pessoas

com

deficiência,

Transtornos

Globais

do

Desenvolvimento - TGD e altas habilidades/superdotação acrescenta mais uma
probabilidade para o debate acerca da Educação Especial e seus aportes legais
consubstanciados em documentos diversos, suas prerrogativas e configuração na
escola pública, materializada, enquanto serviço, no Atendimento Educacional
Especializado - AEE em espaço propício para sua visibilização que são as Salas de
Recursos Multifuncionais - SRM.
O debate sobre a Educação Inclusiva, fundamentada no discurso dos Direitos
Humanos igualitário para todos, bem como a garantia à Educação, considerando
acesso e permanência, urge mais discussões, pois não se observa a real concretude
das suas premissas, numa perspectiva ampla, mas que também, mesmo imersa em
ambiente contraditório, tem favorecido, paulatinamente, o ingresso de pessoas com
deficiência e TGD na escola, em meio a toda precariedade. Este avanço se estende
igualmente às pessoas com altas habilidades/superdotação, refletindo um
movimento crescente de enfrentamento às atitudes discriminatórias e, em certa
medida, de negação a barbárie. A tensão presente nos discursos pró-inclusão e de
negação à presença das pessoas com deficiência e TGD na escola comum,
alicerçadas por discussões sobre formação docente, políticas públicas educacionais,
preconceito, condições de trabalho, investimento na educação, presença do poder
público, ensino colaborativo, dentre outros, explicitam o campo propício ao debate
crítico para além do imediato, vislumbrando-se eventual e futuramente a melhoria do
sistema de ensino e valorização das experiências com o outro e suas diferenças.
Após mais de dez anos de atividade na Educação, aqui se concretizam os
resultados de um olhar crítico sobre a escola, tomado como espaço de pesquisa,
cuja conclusão insinua a necessidade de mais altercações sobre as implicações da
Educação Inclusiva na escola comum, suas tensões e perspectivas, dando-se voz
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aos professores com atuação nas SRM. Diante disso, foi possível tecer
considerações sobre o AEE configurado nas SRM das escolas Alfa e Gama,
enfocadas neste estudo, constituindo-se em um pequeno fragmento da Educação
Inclusiva na cidade de Salvador, mas que, certamente, considerando as condições
objetivas, diz respeito a realidade em outros espaços educacionais.
As percepções dos professores das salas de recursos foram ponderadas
considerando-se as diretrizes da Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva e os desdobramentos oriundos dos eixos de
análise: a) Procedimentos docentes nas salas de Recursos Multifuncionais; b)
Percepções de professores sobre o Atendimento Educacional Especializado e as
Salas de Recursos Multifuncionais, e c) Interações entre os professores das Salas
de Recursos e os demais segmentos da escola.
Estas considerações mostram como se efetivam as ações pertinentes ao
atendimento educacional por meio das SRM nas duas escolas da rede estadual de
educação

em

Salvador

(BA),

tendo-se

por

elementos

provocadores

questionamentos em torno da efetivação das prerrogativas da política educacional
específica; das dificuldades existentes; dos êxitos, no caso de os estudantes
incluídos nas escolas regulares utilizarem as salas multifuncionais e seus recursos
de forma potencial; quais os avanços; e se há variações conforme a deficiência.
O AEE nas escolas Alfa e Gama efetiva-se diante de obstáculos relacionados
a questões estruturais da escola, no âmbito de uma sociedade dividida e desigual,
bem como aos enclaves formativos e de percepção sobre questões relativas à
inclusão escolar das pessoas com deficiência e TGD, principalmente. Da
investigação transcorrida, conclui-se que a realização do AEE ocorre de forma
precária, havendo dificuldade para sistematizar, com regularidade, as ações
pedagógicas e de acompanhamento aos segmentos da escola, que, por sua vez,
não demonstram o envolvimento necessário às demandas da Educação Especial. A
situação posta é constatada pelo distanciamento de professores da classe regular,
dos familiares e, em certa medida, da Secretaria de Educação e respectivo suporte
oferecido, porque o diálogo e ações necessárias ao processo de inclusão do público
alvo do AEE ocorrem de forma fragmentada. Isto desperta nos docentes das SRM a
sensação de solidão por não perceber maior colaboração e apoio ao trabalho
desenvolvido, por parte dos familiares, colegas de trabalho e gestores.
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Alusivo à direção escolar, constatou-se abertura e intencionalidade favorável
à Educação Inclusiva, entretanto evidenciou-se a carência de diálogo com os
professores das salas de recursos e na interlocução com os demais segmentos da
escola, diante dos vários problemas e demandas do cotidiano escolar, mesmo
estando o AEE contemplado no PPP. Pô-lo em prática continua sendo um desafio.
Foi possível notar nas falas dos professores das salas de recursos a vontade em
desenvolver ações no sentido de sustentar e validar as prerrogativas legais
inerentes ao AEE. Todavia, os esforços não têm sido observados como suficiente
para se ampliar a discussão sobre a educação inclusiva e destituir enclaves da
ordem do preconceito, organizacional, perceptivo, funcional em consonância com as
normatizações do MEC e a Política Nacional da Educação Inclusiva.
Do ponto de visita da formação docente, os professores da sala de recursos
estão de acordo com o preconizado na legislação específica e demonstram
conhecê-la, possuem pós-graduação lato sensu em Educação Especial e realizaram
outros cursos na área. Porém, ser especialista, pelo ponderado, não garante a plena
efetivação da inclusão escolar, porquanto isto não assegura a articulação entre os
segmentos da escola no sentido de apropriação das questões educacionais e
humanas inerentes a deficiência e à Educação Inclusiva. Surgem então as
perguntas: O que aconteceria se todos os professores da educação básica
possuíssem formação específica na área da Educação Especial? Será que
resolveriam os problemas presentes no processo de inclusão? Resolveriam as
manifestações de preconceito? As universidades têm se preocupado com estas
questões, numa perspectiva formativa ampla?
Na explanação dos professores das salas de recursos, as respectivas
formações na área da Educação Especial, infere-se, não parece convencer os
demais docentes acerca da relevância do diálogo sobre o referido campo
educacional, ainda que poucos se prestem às discussões e ao trabalho conjunto e
colaborativo. Esta situação despertou nas professoras das SRM sentimento de
discreto isolamento, haja vista ter o trabalho direcionado, quase que exclusivamente,
aos alunos público alvo do AEE e as responsabilidades para com o referido público
lhes serem completamente imputadas. Se não há diálogo sistemático, como se pode
trabalhar a formação na escola, para além da promoção de cursos, seminários e
oficinas? Como possibilitar discussões e formação sobre avaliação, adaptação
curricular, acessibilidade, práticas pedagógicas, tecnologias assistivas, dentre outros
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aspectos, se os partícipes da escola não estão devidamente articulados? Algo a se
refletir.
Todavia, a carga horária de trabalho engessada dos professores não os
permite investir na própria formação e as condições precárias do trabalho acabam
interferindo no processo de articulação da escola, nos seus segmentos, pois os
docentes passam a priorizar algumas demandas profissionais em detrimento de
outras. Assim sendo, o acompanhamento aos alunos com deficiência, na sala de
recursos, parece ser secundário, embora haja o entendimento, por parte de alguns,
de ser imperativo investir na formação e apropriação das questões pedagógicas
sobre o AEE e o processo de inclusão educacional.
Dos procedimentos docentes realizados nas SRM das Escolas Alfa e Gama,
observa-se que as ações pedagógicas desenvolvidas e direcionadas às pessoas
com surdez, deficiência intelectual e TGD estão adequadas, no entanto a prática do
reforço escolar entremeia-se com as atividades inerentes ao AEE, principalmente
porque os estudantes nela acompanhados não conseguem dar conta e se apropriar
de

todos

os

conteúdos

e

atividades

ministrados

na

classe

regular.

Consequentemente, esses estudantes procuram a sala de recursos como suporte às
lacunas surgidas no processo de ensino e aprendizagem protagonizado pelos
docentes da classe comum. Esta conjuntura gera sobrecarga de trabalho dos
professores das SRM e conflitos caso se neguem a atender a necessidade do aluno,
alusivas ao currículo comum da escola, levando-os a assumir, em certa medida, o
“lugar” do professor da classe regular, normalmente distante, sem diálogo com a
sala de recursos. Neste momento a proposta do AEE substanciada na sala de
recursos conforma-se com algo próximo a uma classe especial. Esta verdade se
confirma a partir do fato de os alunos com deficiência e TGD não querer sair das
SRM e se dirigirem às salas, todo o tempo, para executar as atividades das diversas
disciplinas. Este problema precisa, pelo visto, urgentemente, ser dirimido, mas
demanda mais comprometimento de todos para com o processo formativo dos
alunos e exige mudança nas percepções sobre educação, possível de acontecer por
intermédio da experiência. Contudo, isso parece não ocorrer em ampla escala, seja
dentro ou fora da escola. Entretanto, conforme especificado anteriormente, a sala de
recursos não funciona de acordo com o previsto nos documentos do AEE e vem
cumprindo a função precariamente, justamente por suprir as lacunas do processo de
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aprendizagem dos alunos que deveriam ser encaminhados e atendidos pelos
docentes da classe comum.
Predominantemente, os grupos de alunos atendidos nas Salas de Recursos,
são compostos por jovens com surdez e deficiência intelectual, chamando a atenção
sobre a ausência de estudantes autistas e com altas habilidades/superdotação, não
possibilitando a observação do trabalho envolvendo tais especificidades.
Quanto à aprendizagem dos alunos com deficiência e TGD, as professoras
demonstraram otimismo e afirmaram acreditar no AEE e no trabalho desenvolvido
na sala de recursos por favorecer aos estudantes atendidos seguir o curso escolar
chegando, a ingressar na Universidade. Poucos, no entanto, na conjuntura atual
conseguirão tal feito na opinião dos entrevistados, imputando este parecer às
dificuldades

estruturais

da

escola,

viabilizado

também

na

dificuldade

de

operacionalizar as ações das SRM e no distanciamento entre os planos conceituais
norteadores da educação inclusiva e a situação configurada na escola em relação à
inclusão. O ganho para os alunos se dá na perspectiva das relações sociais, mais do
que na formação escolar. Porém, a sociabilidade traduzida em conquista é de
antemão prejudicada, em função das relações danificadas socialmente e
repercutidas na escola.
A presença de pessoas com deficiência e TGD na escola, inegavelmente, tem
provocado mudanças, embora discretas, na Educação, pois à medida que,
gradativamente o número de matrículas destes estudantes aumenta, em
contrapartida obriga a discutir e lidar com questões como a diferença, acessibilidade,
alteridade, preconceito e humanidade. Se a discussão sobre inclusão escolar
provoca estranhamento e incômodo para alguns, pode, por outro lado ou em função
disso, ser uma possibilidade para a mudança no sentido de garantir, de fato, o
acesso de todos à educação, promovendo a melhoria tão almejada do ensino.
As SRM, pode-se assegurar, contribuem para a inclusão de alunos com
deficiência, TGD e altas habilidades/superdotação porque, de imediato, tornam
visível a diferença. O panorama apresentado exige posicionamento no sentido de se
apropriar das questões do outro e que são comuns a todos. Demonstra as
fragilidades, desperta o receio e força a escolha entre permanecer em estado de
inércia, invisibilizando o outro, mesmo após a experiência, o que exige um esforço
enorme, ou se mover numa perspectiva de transformação por meio da reflexão. A
negação poderá ocorrer por parte de alguns indivíduos, mas outros poderão iniciar
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um movimento de enfretamento às dificuldades e de solidariedade. Ter o diverso, o
“diferente” na escola é fundamental para o fomento de discussões e ações
transformadoras. Historicamente, as pessoas com deficiência passaram por longos
períodos de exclusão, e ainda a experimentam, todavia não é mais concebível
permitir a continuidade de tal postura.
A presença de pessoas com deficiência, TGD e altas habilidades na escola
regular comum evidencia uma forma de enfrentamento a barbárie e a Educação
presta-se a este fim também, pois o seu papel não pode estar restrito à mera
adaptação. As ações inerentes ao AEE nas salas de recursos, do ponto de vista
legal e normativo, estão bem estruturadas, todavia desenvolvem-se em meio às
intempéries, a exemplo da falta de material escolar para realização das atividades,
quando, em alguns casos o professor arca com as despesas, a fim de possibilitar a
realização de determinada ação; os espaços de funcionamento das salas de
recursos não são bem adequados para o funcionamento, no tocante à área física,
considerando obstáculos arquitetônicos, batentes altos na porta de entrada às salas
e falta de rampas de acesso; os materiais destinados as SRM, enviados pelo MEC,
não chegaram completamente e alguns estavam sendo utilizados em outros
espaços. Ademais, não se observou um suporte mais efetivo da SEC às escolas, de
forma a atender as necessidades. Além disso, não se observou acompanhamento
sistemático dos Centros de Atendimento Educacional Especializado - CAEE. Os
estudantes que utilizam as SRM estão imersos no referido contexto, sendo os que
apresentam deficiência intelectual os mais prejudicados, pois muitos professores da
classe comum não sabem como trabalhar com esses estudantes e demonstram
dificuldade ao lidar com os surdos. A potencialidade do AEE na formação dos
estudantes com deficiência e TGD existe, mas não se amplia por conta da
desarticulação dos segmentos da escola e falta de maior compromisso por parte do
Estado.
Pode-se afirmar que a existência das SRM colabora para inclusão dos alunos
com deficiência, TGD e altas habilidades/superdotação porque possibilitam suporte
às necessidades educacionais dos respectivos alunos no sentido de permanecer na
escola; ter acesso às tecnologias assistivas; promover o debate sobre a diferença; e
desconstruir preconceitos.
Contudo, sua potencialidade enquanto pequeno fragmento das políticas
públicas para a inclusão requer mudanças nas concepções das pessoas sobre a
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deficiência; mais debates e ações oriundas das reflexões experienciadas;
enfretamento à frieza humana; formação continuada dos professores das salas de
recursos, que se configuram em agentes multiplicadores, como também dos demais
partícipes da escola; maior participação do Estado na manutenção das políticas
educacionais nas escolas, das Universidades, pertinente à formação dos futuros
educadores; e esforço conjunto para assegurar o direito de todos à educação, sendo
alunos com ou sem deficiência.
Provavelmente estas constatações não representem novidade, mas tornam
clara a precariedade educacional presente também no processo da inclusão escolar,
por fazer parte do processo de educação geral. Aparentemente, no aspecto
Legislação, o processo de inclusão escolar está muito bem estruturado, mas requer
engajamento e maior comprometimento. No tocante ao MEC, nem sequer foi
possível observar a implantação completa das salas de recursos nas escolas
pesquisadas, e a partir delas conclui-se que o Atendimento Educacional
Especializado é precário, precisa ser ampliado, melhor debatido, contar com maior
participação da SEC nas escolas e, fundamentalmente, necessita da participação
efetiva dos professores da classe regular no processo. Sem isso, as ações das SRM
continuarão fragmentadas e direcionadas, apenas, aos estudantes, público-alvo do
AEE. Esses, por conseguinte, terão também um percurso escolar deficitário porque
não conseguirão ter autonomia na classe comum. As discussões sobre melhores
condições de trabalho, redução de carga horária, formação, políticas públicas,
investimento em educação, dentre outros tópicos, devem continuar, mas não se
pode esquecer o fato de se estar lidando com seres humanos e que os desafios
impostos à Educação não devem servir de desculpas para a negação, indiferença e
invizibilização dos estudantes.
A Educação Inclusiva não vai bem nas escolas pesquisadas na capital
baiana, mas os horizontes são promissores, pois existem muitas pessoas se
mobilizando para que continue a se desenvolver em projeção ascendente,
viabilizando se enxergar horizontes prósperos. Isto significa olhar para além das
aparências. Do imediato!
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APÊNDICE 1 - CARACTERIZAÇÃO DAS ESCOLAS (COM A SECRETÁRIA)

1. Nome da escola / ano de criação:
2. Endereço / telefone:
3. Nome da diretora e vice:
4. Número total de alunos:
5. Número de alunos/turno:
6. Número de salas:
7. Número de turmas por série:
8. Número de professores:
9. Ano de implantação da sala de recursos?
10. Número de professores que atuam em Sala de Recursos:
11. Número de alunos com deficiência:
12. Número de alunos com deficiência visual (por série/idade/sexo):
13. Número de alunos com deficiência físico/motora (por série/idade/sexo)::
14. Número de alunos com deficiência Intelectual (por série/idade/sexo):
15. Número de alunos com surdez (por série/idade/sexo):
16. Número de alunos com TGD (por série/idade/sexo):
17. Número

de

alunos

com

altas

habilidades/superdotação

(por

série/idade/sexo):
18. Tipo de apoio pedagógico para os alunos com deficiência: (professor
especializado fixo ou itinerante)
19. Existência de classe especial?
20. Turnos de funcionamento da Sala de Recursos.
21. Tem intérprete de Libras na escola?
22. Tem instrutor de Libras na escola?
23. Tem livros em braille na biblioteca?
24. Tem adaptação arquitetônica?
25. A partir de quando a escola passou a matricular alunos com deficiência?
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APÊNDICE 2 – REGISTROS DA ESCOLA SOBRE OS ALUNOS NA SALA DE
RECURSOS (QUESTIONÁRIO)

Com o diretor(a) ou coordenador(a) pedagógico)

1. Como é feito o registro do aluno na Sala de Recursos?
2. Como é feita a frequência? (lista de presença, caderneta)
3. Frequência dos alunos: (número de faltas na caderneta atual)
4. Acompanhamento aos alunos: (ver média, dias de atendimento, atividades)
5. Observações sobre comportamento:
6. Observações sobre acompanhamento familiar:
7. Observações sobre acompanhamento dos professores:
8. Outras observações:
9. Participação em atividades extraclasse e eventos:
10. Como se dá a articulação dos professores da sala de recursos com os
demais professores da escola?
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APÊNDICE 3 – ROTEIRO DE ENTREVISTAS: PROFESSORES DA SALA DE
RECURSOS
1. Qual sua formação?
2. Quais são suas atividades no colégio?
3. A quem recorre para orientações sobre o trabalho pedagógico?
4. Existe alguma manifestação de descontentamento ou incômodo por parte de
professores ou funcionários em relação aos alunos com deficiência?
5. E por parte dos alunos em relação aos professores ou funcionários?
6. Qual a orientação dada aos professores no que refere aos alunos com
deficiência?
7. Como você percebe a aprendizagem do aluno X?
8. Como você vê as interações do aluno X na classe e fora dela?
9. Como é a frequência do aluno X?
10. Qual sua expectativa sobre esse aluno?
11. Considera que ele fará vestibular? Acredita que ele passa?
12. Utiliza algum método específico para as atividades com os alunos?
13. Qual a sua opinião sobre a inclusão?
14. Acha que a escola mudou em alguma coisa ao incorporar esses alunos?
15. Percebe alguma mudança no trabalho do professor?
16. Existem fatos relacionados com esse aluno que lhe chama atenção?
17. Os professores que atuam em classe regular participam do AEE?
18. Com qual frequência?
19. Os gestores da sua escola participam do AEE? Como?
20. Percebe o seu trabalho valorizado pelos colegas de trabalho?
21. Em que medida é perceptível o apoio e/ou resistência por parte da
comunidade escolar a inclusão de pessoas com deficiência? Explique.
22. Possui formação em educação especial? Qual?
23. Qual a importância da formação docente em educação especial considerando
o professor que atua na classe regular e também o professor que atua na sala
de recursos?
24. Já pensou em desistir de trabalhar com o AEE? Por quê?
25. Qual o seu grau de satisfação com a relação do seu trabalho com o AEE
realizado na comunidade escolar? Bom / regular / ruim. Explique.
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26. A escola realiza ações que fomentem a inclusão de pessoas com deficiência?
Quais?
27. O que lhe motiva a continuar a exercer a função de professor na Sala de
Recursos?
28. O que você considera como ações inclusivas na escola?
29. O que você considera como ações, dentro do AEE, que possam contribuir de
forma contrária à inclusão?
30. A escola possui o Plano de Ação do AEE?
31. O AEE está contemplado no Projeto Político pedagógico da Escola?
32. A escola tem sinalização para surdos?
33. A escola tem sinalização para deficientes visuais?
34. Como é distribuída a carga horária no AEE em Sala de Recursos?
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APÊNDICE 4 – ROTEIRO DE ENTREVISTAS: DIRETOR

1. Qual sua formação?
2. Quando e como foi a inserção dos alunos com deficiência na escola?
3. Qual foi a sua reação? E a dos professores?
4. Existe alguma manifestação de descontentamento ou incômodo por parte de
professores ou funcionários em relação a esses alunos?
5. E por parte dos alunos em relação aos professores ou funcionários?
6. Qual a orientação dada aos professores no que refere aos alunos com
deficiência?
7. Como você vê as interações do aluno X fora da classe?
8. Existem fatos relacionados com esse(s) aluno(s) que lhe chama atenção?
9. Tem informações sobre o ambiente familiar desse aluno?
10. A quem recorre para orientações sobre o trabalho pedagógico?
11. Qual sua expectativa sobre esse aluno?
12. Considera que ele fará vestibular? Acredita que ele passa?
13. Qual a sua opinião sobre a inclusão?
14. Acha que a escola mudou em alguma coisa ao incorporar esses alunos?
15. Percebe alguma mudança no trabalho do professor?
16. A presença do aluno com deficiência influencia na dinâmica da aula?
17. Participa de cursos de formação em educação inclusiva?
18. Qual é a sua visão sobre inclusão?
19. Como você percebe o Atendimento Educacional Especializado (AEE) e a Sala
de Recursos Multifuncionais?
20. O Atendimento Educacional Especializado está contemplado no Projeto
Político Pedagógico da escola? De que forma?
21. Quais ações são tomadas na escola para se promover a inclusão de pessoas
com deficiência?
22. Como se dá o acompanhamento da SEC no que se refere à AEE?
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APÊNDICE 5 – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES DAS SRM

01.Ano de implantação da sala de recursos?
_______________________________________________________
02.Número de professores que atuam em Sala de Recursos:
_______________________________________________________
03.Número de alunos com deficiência:
_______________________________________________________
04.Número de alunos com deficiência visual (por série/idade/sexo):
SÉRIE

Nº DE

IDADE

SEXO

ALUNOS
M

F

05.Número de alunos com deficiência físico/motora (por série/idade/sexo):
SÉRIE

Nº DE

IDADE

SEXO

ALUNOS
M

F

06.Número de alunos com deficiência Intelectual (por série/idade/sexo):
SÉRIE

Nº DE

IDADE

SEXO

ALUNOS
M

F
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07.Número de alunos com surdez (por série/idade/sexo):

SÉRIE

Nº DE

IDADE

SEXO

ALUNOS
M

F

08.Número de alunos com TGD (por série/idade/sexo):

SÉRIE

Nº DE

IDADE

SEXO

ALUNOS
M

F

09.Número de alunos com altas habilidades/superdotação (por série/idade/sexo):

SÉRIE

Nº DE

IDADE

SEXO

ALUNOS
M

F

10.Tipo de apoio pedagógico para os alunos com deficiência: (professor
especializado fixo ou itinerante)
11. Como é feito o registro do aluno na Sala de Recursos?
12. Como é feita a frequência? (lista de presença, caderneta)
13. Participação em atividades extraclasse e eventos:

234

14. Como se dá a articulação dos professores da sala de recursos com os demais
professores da escola?
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APÊNDICE 6 – FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DAS SRM
(MODELO)

