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RESUMO

LIMA, Daiana Araújo. Narrativas de professores das Salas de Recursos
Multifuncionais sobre suas experiências com alunos em situação de inclusão.
Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade. Universidade do
Estado da Bahia: Salvador, 2020.
Este estudo objetiva analisar as narrativas das professoras das Salas de Recursos
Multifuncionais sobre preconceito e inclusão vividos/relatados pelos alunos em
situação de inclusão. Neste sentido, a partir das narrativas das docentes buscou-se
responder a seguinte pergunta: Como os professores das Salas de Recursos
Multifuncionais significam os relatos dos alunos em situação de inclusão sobre
preconceito e inclusão? Como objetivos específicos, visamos refletir acerca do papel
das Salas de Recursos Multifuncionais para a inclusão escolar dos estudantes em
situação de inclusão; discutir concepções teóricas sobre preconceito e inclusão no
contexto educacional; identificar e analisar nas narrativas de professores das Salas
de Recursos Multifuncionais as situações de preconceito e inclusão relatadas pelos
alunos. O referencial teórico e metodológico esteve fundado em alguns teóricos da
Teoria Crítica da Sociedade, dentre eles podemos destacar Adorno e Horkheimer e
alguns pesquisadores sobre preconceito e Educação Inclusiva, a exemplo de Crochík.
Participaram como sujeitos da pesquisa seis professoras das SRM’ s em seis escolas
públicas do município de Santo Antônio de Jesus, Bahia. Os resultados revelaram que
a maioria das professoras das SRM’s não tem considerado em sua ação pedagógica
as narrativas dos alunos com deficiência sobre as situações de preconceito por eles
vivenciadas nas salas comuns. Espera-se com este estudo que as professoras
possam refletir acerca de uma formação que vise a emancipação e o desenvolvimento
de uma consciência crítica a fim de os estudantes possam identificar e questionar os
constastes sociais que asseveram o preconceito nas escolas.
Palavras-chave: Educação Inclusiva. Preconceito. Salas de Recursos Multifuncionais

RESUMEN

LIMA, Daiana Araújo. Narrativas de professores das Salas de Recursos
Multifuncionais sobre suas experiências com alunos em situação de inclusão.
Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade. Universidade do
Estado da Bahia: Salvador, 2020.
Este artículo objetivo analizar las narrativas de las profesoras de las Salas de
Recursos Multifuncionales sobre prejuicios e inclusiones vividos/relatados por los
alumnos en situación de inclusión. En este sentido, a partir de las narrativas de las
docentes se buscó responder la siguiente pregunta: ¿Cómo los profesores de las
Salas de Recursos Multifuncionales significan los relatos de los alumnos en situación
de inclusión sobre prejuicio e inclusión? Como objetivos específicos intentamos
reflejar acerca del papel de las Salas de Recursos Multifuncionales para la inclusión
de los estudiantes en situación de inclusión; discutir concepciones teóricas sobre
prejuicio e inclusión en el contexto educacional; identificar y analizar en las narrativas
de los profesores de las Salas de Recursos Multifuncionales las situaciones de
prejuicio e inclusión relatados por los alumnos. El referencial teórico estuvo sostenido
en algunos teóricos de la Teoría Crítica de la Sociedad, entre ellos, podemos destacar
Adorno e Horkheimer y algunos de los investigadores sobre prejuicio y Educación
Inclusiva, a ejemplo de Crochík. Participaran como sujetos de la pesquisa seis
profesoras de las SRM’s en seis escuelas públicas del municipio de Santo Antônio de
Jesus, Bahia. Los resultados revelaran que la mayoría de las profesoras de las SRM’s
no tienen considerado en su acción pedagógica las narrativas de los alumnos con
deficiencia sobre las situaciones de prejuicio por ellos vivenciadas en las salas
comunes. Se espera con este estudio que las profesoras puedan reflejar acerca de
una formación que vise la emancipación y el desarrollo de una consciencia crítica al
cabo de los estudiantes puedan identificar y cuestionar los contrastes sociales que
aseveran el prejuicio en las escuelas.
Palabras-clave: Educación inclusiva, Prejuicio, Salas de Recursos Multifuncionales
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INTRODUÇÃO

Notavelmente a presença de alunos com deficiência física, intelectual,
transtorno global do desenvolvimento, espectro do autismo, altas habilidades,
superdotação, dentre outras deficiências, tem sido recorrente na educação básica.
Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP, 2020)
apontam que 1.250.967 alunos com deficiência estão matriculados no ensino básico.
Desse quantitativo, 97,4% estudam na rede municipal1.
A Declaração de Salamanca (1994) representou o marco dessa prática por
preconizar que todas as crianças, independentemente de suas condições físicas,
intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas e outras deveriam ser incluídas nas
escolas (UNESCO, 1994).
Desde então diversos documentos institucionalizaram a Educação Inclusiva,
dentre eles: LDB 9394/96, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na
Educação Básica; Resolução CNE/CEB nº 2/2001; Plano Nacional de Educação
(2001); as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da
Educação Básica (2002); Lei nº 10.436/02; Portaria nº 2.678/02; Decreto nº 5.296/04;
Decreto nº 5.626/05; Decreto nº 6.094/2007; Resolução CNE/CEB 4/2009; Decreto
n°7084/2010; Decreto n° 7611/ 2011; Política Nacional da Educação; Lei nº
12.764/2012; Lei Brasileira de Inclusão (2015).
Ainda com referência ao percurso histórico das políticas públicas de amparo à
inclusão escolar, Costa (2012) delineia as diversas denominações que foram
utilizadas para demarcar as deficiências, a saber: Portadores de deficiência (1988);
Portadores de Necessidades Especiais (1996); Pessoas com Necessidades
Educativas Especiais (1994); Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais
(2001) e Pessoa com Deficiência (2008).
Considerando que a história registra os avanços dos movimentos sociais e,
através dessa pode-se analisar os percursos pelos quais passaram para então poder
elaborar novas metas (PICOLLO; MENDES, 2012), é que se deve considerar que a

1

Os números apresentados correspondem à distribuição da matrícula no território brasileiro.
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Educação Especial, em dado momento histórico, supriu algumas das muitas lacunas
que impossibilitavam aos alunos com deficiência o acesso à escola.
Porém, atualmente, a fim de contemplar as necessidades dos estudantes, o
termo -Educação Especial- não dá conta de representar a formação desse público,
uma vez que, a característica “especial” mantém o vínculo com a vertente médica
tratando as deficiências apenas por suas características gerais que, dada sua
amplitude centrada nas deficiências, por vezes não contemplam as necessidades dos
alunos, pois desconsidera os indivíduos.
Estudos de Crochík (2006, 2009, 2011) e Aiscow (2009) evidenciam que a
educação inclusiva defende o direito ao acesso de todas as minorias excluídas de
frequentarem as escolas. Nesse bojo, devem ter acesso à formação, as pessoas com
deficiência, os negros, os pobres, os homossexuais, os ciganos, dentre outros grupos.
Assim, utilizar os termos Portadores de Necessidades Especiais, Pessoas com
Necessidades Especiais e/ou Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais é
reduzir a educação inclusiva à especial em que métodos e currículos são criados nas
escolas comuns unicamente para os alunos com deficiência. Dessa forma, ¨cria-se
uma sala especial dentro de uma sala regular¨ (CROCHÍK, 2011, p. 569), mantendo a
segregação.
Historicamente a deficiência esteve atrelada ao conceito biomédico que tinha
em primazia o caráter patológico para classificar os indivíduos como loucos,
retardados mentais, mancos ou aleijados enaltecendo suas dificuldades em
detrimento da valorização do indivíduo. Atualmente a vertente biomédica continua
sendo utilizada para ditar normas no processo de ensino-aprendizagem dos alunos
com deficiência. Neste contexto, a concepção de que a deficiência é consequência
natural de um corpo afetado por uma lesão compromete a ideia de autonomia e de
aprendizagem desses estudantes.
Fundada na sentença de fracasso que acompanha a pessoa com deficiência,
o sentimento de pena ao imaginar somente as limitações que essas pessoas passam
sobrepõe à ideia de que possuir deficiência é experimentar um corpo fora da norma.
Ademais, não se pode nortear a vida dos indivíduos com deficiência a partir de
conceitos e classificações biomédicas. É preciso entender que a mobilidade em seu
sentido literal não é resultado exclusivo de progresso médico, é consequência de uma
afirmação ética que desafia os padrões de normal e patológico (DINIZ, 2007).
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O sociólogo Paul Hunt (1966) apud Diniz (2007), ao expor as limitações sociais
que o modelo médico restringia as pessoas com deficiência, sugeriu revisão nos
termos lesão e deficiência que passaram a ser considerados como:
Lesão: ausência parcial ou total de um membro, ou membro, organismo ou
mecanismo corporal defeituoso; deficiência: desvantagem ou restrição de
atividade provocada pela organização social contemporânea, que pouco ou
nada considera aqueles que possuem lesões físicas e os exclui das principais
atividades da vida social (UPIAS, apud, DINIZ, 2007, p. 17).

O Modelo Social da Deficiência amparado em uma perspectiva política de
exclusão social reportou ao estado a responsabilidade no impedimento das relações
sociais e autonomia dos indivíduos com deficiência. Nessa configuração, os casos de
restrição na mobilidade que no modelo biomédico eram interpretados como
consequência natural da deficiência, no modelo social passam a ser reflexo da falta
de compromisso das autoridades por não primarem pela acessibilidade (DINIZ, 2007).
O mesmo se aplica com relação à educação. Nesses moldes, o sistema de
educação integradora não tem correspondência com as premissas de acessibilidade
arquitetônica e/ou atitudinal. Foi preciso desenvolver uma estrutura que realmente
incluísse nas escolas os alunos com deficiência sem segregá-los das dinâmicas e
atividades.
Nesse sentido, tendo como base o modelo social da deficiência, adotamos na
pesquisa a terminologia pessoa com deficiência para referenciar a inclusão
educacional.
Para Costa:
A urgência de uma educação democrática e emancipadora parece constituise como alternativa para superação da diferença significativa como obstáculo
para acesso e permanência na escola regular dos estudantes com deficiência
e na possibilidade de se pensar uma sociedade mais justa e democrática
(COSTA, 2001, p.91).

A educação inclusiva, baseada nos princípios de igualdade de oportunidades e
valorização das diferenças, conforme defende os Direitos Humanos, assegura nas
escolas a participação e aprendizagem de todos os estudantes. O cumprimento desse
objetivo exige dos profissionais da escola trabalho coletivo e o envolvimento nas
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ações pedagógicas para que crianças, jovens, adultos com e sem deficiência possam
ter uma formação de qualidade.
Convém destacar que no modelo social, a deficiência passa a integralizar as
questões relativas aos grupos minoritários, a exemplo das causas feministas, as de
gênero, as etnorraciais por apresentarem em comum a ideia de opressão social
manifestada pela discriminação proveniente de uma divergência para com um modelo
pré-estabelecido (DINIZ, 2007).
Pensando a educação como direito de todos e entendendo que a educação
inclusiva representa a acessibilidade que proporciona às minorias o acesso às
mediações culturais e o aprendizado, adotamos na pesquisa, o termo alunos em
situação de inclusão por lembrar aos educadores a responsabilidade frente à
formação desses indivíduos.
Neste sentido, defini-los como alunos de inclusão ou especiais, significa
engessá-los no patamar de alguém que sempre terá dificuldades e, por esse motivo,
exige demasiados esforços e atenção dos profissionais por serem alunos que serão
sempre de inclusão. Para Freller (2010), estar em situação de inclusão ¨demanda
trabalho para se modificar, deve ser um lugar de passagem¨ (FRELLER, 2010, p. 237),
logo, os profissionais da escola são responsáveis no avanço desses alunos.
Outro requisito que colaborou na escolha do termo utilizado é o fato de que nas
SRM’s das escolas municipais de Santo Antônio de Jesus, constitui-se como público
alvo além dos estudantes com deficiência, os alunos que possuem dificuldades de
aprendizagem.
O Atendimento Educacional Especializado (AEE) realizado nas Salas de
Recursos Multifuncionais (SRM’s) surge como uma estratégia que oportuniza a
aprendizagem e autonomia dos estudantes com deficiência, nas escolas, com a
primazia de:
Complementar ou suplementar a formação do aluno por meio da
disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que
eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e
desenvolvimento de sua aprendizagem.
Para fins destas Diretrizes, consideram-se recursos de acessibilidade na
educação aqueles que asseguram condições de acesso ao currículo dos
alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, promovendo a utilização dos
materiais didáticos e pedagógicos, dos espaços, dos mobiliários e
equipamentos, dos sistemas de comunicação e informação, dos transportes
e dos demais serviços (BRASIL, 2009).
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Várias pesquisas e estudos de autores como Crochík (2013), Costa (2015),
Dias (2018), dentre outros, indicam que a maioria dos professores das salas comuns
são favoráveis à inclusão, no entanto, atribuem aos profissionais do AEE essa
responsabilidade, por justificarem lacunas em sua formação. Asseveramos que o AEE
é necessário no processo da educação inclusiva, porém não deve ser compreendido
como o único instrumento de promoção à inclusão nas escolas. Pensar a ação
pedagógica dos alunos com deficiência nesses moldes é incorrer uma falsa inclusão
(CROCHÍK, 2006).
Enquanto professora de escola pública e particular, percebo que o estigma da
deficiência coloca os alunos como impotentes e incapazes de aprender e realizar
atividades banais. Por não esperar muito desses alunos, quando conseguem formular,
ou responder imediatamente alguma pergunta, gera na sala de aula uma enorme
surpresa.
Durante as aulas, acompanhados ou não dos cuidadores, os alunos com
deficiência costumam ficar conversando, cortando papel, desenhando ou até mesmo
pelos corredores escolares totalmente alheios. Esse fato acontece em decorrência da
recusa dos professores e descaso de diversos funcionários da escola que,
demonstram piedade ou indignação pelo simples fato da presença deste aluno
naquele ambiente.
Quanto aos colegas de classe, a maioria deles, são preparados com
antecedência pelo professor que explicitamente justifica que esse estudante ¨especial¨
pode fazer tudo o que quiser, inclusive bater neles, e uma das maneiras de evitar que
rasguem o seu material e recebam tapas ou mordidas é se afastando ou a depender
da situação, entregar os objetos que querem porque são doentinhos.
Como o preconceito é a incapacidade de pensar (ADORNO, 1995), muitos
professores transferem para os estudantes, sobretudo as crianças, o estereótipo da
deficiência associados à agressividade, dependência, limitação, dentre outras
generalizações que prontamente são absorvidas pelos alunos. O que se percebe é
que dado o contexto de sociedade democrática, as ações que fomentam essa
problemática, na escola, de maneira velada, têm sido manifestadas em forma de
desprezo, frieza e piedade.
A reflexão sobre a importância da convivência dos alunos na diversidade deve
ser um instrumento usado a favor da diminuição dos níveis de preconceito nas escolas
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e na sociedade. Dessa apreensão, cabe entender que a pobreza de experiências tem
sido substituída por imposições, respaldadas por discursos dominadores que
bloqueiam as reflexões, uma vez que, nesta sociedade, o imediatismo, a economia do
esforço intelectual, denotam inteligência e conferem aos indivíduos a qualidade de
serem perspicazes (ADORNO, 1995).
Banidos das relações sociais, os alunos que são acompanhados nas SRM’s,
conforme observado, procuram estes espaços, nos momentos de intervalo ou quando
surgem conflitos na escola, com o intuito de encontrar na professora compreensão e
muitas vezes se esconder, pois acreditam que sua presença causa desconforto.
Assim, as SRM’s dentro do contexto das escolas públicas que ofertam a
educação

básica,

assumem

uma

configuração

que

está

para

além

da

complementação ou suplementação da aprendizagem. Passam também a ser lugar
de refúgio para os estudantes com deficiência que não se sentem confortáveis em
diversos locais da escola.
Diante do exposto, consideramos a seguinte questão de pesquisa: como os
professores das salas de Recursos Multifuncionais significam os relatos dos alunos
em situação de inclusão sobre preconceito e inclusão? A fim de encontrar a resposta,
essa pesquisa teve como objetivo geral analisar as narrativas das professoras das
SRM’s do município de Santo Antônio de Jesus Bahia sobre preconceito e inclusão
vividos/relatados pelos alunos em situação de inclusão.
Para objetivos específicos foram delimitados: Refletir acerca do papel das
Salas de Recursos Multifuncionais para a inclusão escolar dos estudantes em
situação de inclusão; discutir concepções teóricas sobre preconceito e inclusão no
contexto educacional; identificar nas narrativas de professores das Salas de Recursos
Multifuncionais as ações realizadas em prol da minimização das ocorrências de
situações de preconceito e inclusão relatadas pelos alunos.
A pesquisa foi realizada em seis escolas municipais de Santo Antônio de Jesus/
Bahia que possuem Salas de Recursos Multifuncionais. Participaram do estudo seis
professoras efetivas na rede municipal com jornada de trabalho parcial e integral, vinte
e quarenta horas semanais, respectivamente. Como instrumentos para coleta de
dados utilizamos questionário, entrevista e observação. É importante ressaltar que a
pesquisa foi submetida e aprovada no Comitê de Ética sob o parecer n° 3.935.231.
Ademais de ser professora, sou artesã, gosto muito de costurar e crochetar.
Vejo nas duas profissões similaridades. No artesanato, desenvolvemos uma infinidade

22

de peças a partir de nossa sensibilidade e usando linha e agulha ou até mesmo
simples retalhos. Tudo para o artesão tem valor, possui um sentido, precisamos
apenas acreditar. Para chegar a um produto final, dispensamos tempo, paciência e
por entendermos que cada peça é única, logo, não tem a obrigatoriedade de ser
iguais, se precisarmos confeccionar várias unidades de um mesmo modelo.
O mesmo ocorre com os professores. Recebemos muitos alunos e todos eles
são bem diferentes, uns possuem dificuldades outros nem tanto. Da mesma forma
que o artesão precisa conhecer a matéria prima, os professores precisam conhecer
os seus alunos. Antes de iniciar a confecção, a matéria é observada, sentida, o projeto
é esboçado para conseguir chegar ao resultado. Se observarmos, a lógica é a mesma.
O docente precisa sentir a turma, traçar caminhos para chegar ao esperado.
Enfatizamos que o esperado na escola não é somente a aprendizagem de
habilidades e competências para que os estudantes possam se desenvolver no
mercado de trabalho. Uma formação apenas assentada nessas bases é produzir
competidores e individualistas na esfera da racionalidade tecnológica.
Assim, a organização desse texto se inspira em uma analogia da colcha de
retalhos em que todo o pedaço de tecido independentemente do tamanho, da forma
e da cor torna-se único porque representa a diversidade. De tal maneira, vemos a
inclusão escolar, um espaço permeado de diferenças que não podem ser dispensadas
simplesmente por aspectos estéticos, intelectuais ou físicos.
Ademais, conta a história da colcha de retalhos que uma senhora, certa feita,
ao procurar com sua neta algo, encontrara a colcha de retalhos que havia feito com
as aparas de tecidos. À medida que sentia os retalhos, relembrava a história de cada
peça que, em diversos momentos, havia costurado com muito carinho para sua
família.
Com o intuito de resgatar as memórias, expostas através das narrativas, dos
gestos, dos olhares das professoras das SRM’s sobre as vivências dos alunos, em
situação de inclusão, relacionadas ao preconceito e inclusão por elas relatados, é que
a associação para mim faz sentido.
Dado o exposto, a fim de delinear a pesquisa mantendo a linearidade,
estruturamos os capítulos de forma que os títulos, metaforicamente, fazem alusão às
etapas do processo de produção artesanal de uma colcha de retalhos.
Assim, o texto foi divido em quatro capítulos. O primeiro Juntando os retalhos:
inclusão e preconceito dos alunos nas escolas apresenta fundamentos relacionados
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à inclusão, suas bases legais e históricas que culminaram no acesso e permanência
de alunos com deficiência nas escolas.
O segundo Organizando os retalhos: características e fundamentação das
Salas de Recursos Multifuncionais traça um panorama temporal e político a respeito
da organização, funcionamento e atribuição dos profissionais que realizam o
Acompanhamento Educacional Especializado nas Salas de Recursos Multifuncionais.
O terceiro Preparando a costura: apresentação do método realiza uma
abordagem teórica sobre pesquisa narrativa apresentando os elementos necessários
para o caminhar da pesquisa, a saber, o espaço em que acontecerá o estudo, os
sujeitos envolvidos e quais métodos serão utilizados na investigação.
O quarto capítulo Alinhavando os retalhos: análise das entrevistas aborda a
análise das narrativas das professoras das Salas de Recursos Multifuncionais
relacionadas aos relatos e suas percepções, enquanto professoras de alunos em
situação de inclusão, sobre as questões de preconceito e inclusão vivenciadas por
eles na educação básica, mais precisamente na escola regular.
Na seção Finalizando a costura o conteúdo da pesquisa é retomado de maneira
a respaldar a apresentação dos resultados.
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1 JUNTANDO OS RETALHOS: INCLUSÃO E PRECONCEITO DOS ALUNOS NAS
ESCOLAS

Este capítulo tem por objetivo apresentar fundamentos relacionados à inclusão,
suas bases legais e históricas que culminaram no acesso e permanência de alunos
em situação de inclusão nas escolas. Dessa apreensão, será realizada uma discussão
envolvendo o preconceito na sociedade, baseada em alguns estudos a da Teoria
Crítica da Sociedade e outros de autores que tratam sobre a temática. A abordagem
do conceito de inclusão será trazida para o território das escolas com o intuito de
apresentar seus impactos nesses espaços.
Mesmo que a Teoria Crítica da Sociedade não seja propositiva, em sua
concepção à educação, as discussões aqui fomentadas serão nela baseadas pelo fato
de ter como objeto ¨os homens como produtores de todas as suas formas históricas
de vida¨ (HORKHEIMER, 1968, p.48).
1.1 BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL: UM OLHAR
SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS
Ao longo dos anos pessoas com deficiência foram privadas de conviverem em
sociedade.

Geralmente

submetidas

a

reclusões

domiciliares,

banidas

das

possibilidades de interação, ficavam impedidas de ir à escola, pois a capacidade de
aprendizagem, não lhes era conferida.
As Santas Casas de Misericórdia, por meio do Asilo dos Expostos, surgido no
século XIX tinham a função de acolher as crianças abandonadas pelos pais, seja por
conta da deficiência ou da situação em que se encontravam as mães. Ou seja, os
padrões normais da época não permitiam que mães solteiras criassem os seus filhos,
pois a família ficava malvista na sociedade (SILVA, 2010).
Nessa época, o campo da assistência era reduzido às entidades de
confinamento. Quando crianças, entregues nesses espaços, ficavam sendo cuidadas
até os sete anos. Uma vez passado o período máximo de permanência, as que não
possuíam deficiência eram encaminhadas para orfanatos e as que tinham deficiência
severa, ficavam em hospitais para serem medicalizadas apenas e mantidas longe da
sociedade, pois essa era a concepção do cuidar, apenas visando à estética social.
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Sobre essa perspectiva a ideia de eugenia, caracterizada pela eliminação dos
considerados não adaptados à normalização2 social, tem acompanhado a
humanidade até os dias atuais. A ciência e a tecnologia genética, mediante estudos e
experimentos que possibilitam o planejamento e ¨encomenda¨ da prole perfeita,
técnica assim denominada reprodução assistida, têm sido instrumentos que dão conta
de reforçar o protótipo do homem ideal (MOURA; CROCHIK, 2016).
Como meras exceções a regra, as poucas pessoas com deficiência, no século
XIX, que conseguiam ir à escola, pertenciam à elite. No Brasil as instituições
educacionais que prestavam assistência a alunos com deficiência, seguiam o modelo
educativo europeu. Uma dessas instituições era o Imperial Instituto dos Meninos
Cegos, criado pelo Imperador D. Pedro II, no Rio de Janeiro em 1854.
O referido estabelecimento contou com a participação de José Álvares de
Azevedo, um cego brasileiro pertencente à elite que tinha estudado no Instituto de
Jovens Cegos de Paris. A participação desse estudante torna evidente a transferência
do molde de ensino assistencialista parisiense para o Brasil (JANNUZZI, 2004).
Ainda no Rio de Janeiro, em 1857, surge o Imperial Instituto de Surdos Mudos,
também criado pelo então Imperador D. Pedro II, oferecendo atendimento a pessoas
surdas, cumprindo com a Lei n° 839 de 26 de setembro de 1857, aprovada por ele
mesmo. Posteriormente, em 1957, a instituição passou a ser conhecida como Instituto
Nacional de Educação de Surdos. Com restrição no atendimento e pela dificuldade de
acesso tendo em vista sua localização -capital do império- o instituto incluía poucos
alunos e ficou considerado o marco da educação especial no Brasil, no final do século
XIX.
As instituições referenciadas funcionavam como entidades de transmissão de
ensinamentos especializados, entendidos na época como essenciais. Neste período
segregador a educação primária, mais especificamente relacionada ao aprendizado
das pessoas com deficiência, passou a necessitar do olhar e da iniciativa particularfilantrópica, estando separada do ensinamento que acontecia nas escolas.
Em 1874, em Salvador (BA) foi implantado o Asilo João de Deus, que em 1930
passou a ser chamado de Hospital Juliano Moreira, dando início a assistência médica
2

O conceito surgiu na primeira metade do século XIX para impor um modelo de comportamento e características
físicas possíveis de constituir um padrão de ser humano, tendo em vista a não tolerância à pessoas com ¨defeitos¨
físicos ou intelectuais, embasados nos valores da classe média e no advento da eugenia para construir um corpo
perfeito a serviço de uma classe dominante (LASTA; HILLESHEIM, 2014).
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aos indivíduos com deficiência intelectual. No Rio de Janeiro, em 1887, foi aberta a
Escola do México para o atendimento de deficiências físicas e intelectuais (MENDES,
2010).
O entendimento de que as deficiências estavam ligadas à área da saúde, fez
com que as escolas se tornassem alvo de medidas de higiene que tinham como
objetivo a limpeza das instituições e a inspeção geral de saúde. ¨A concepção de
deficiência predominante era a de que se tratava de uma doença, em geral atribuída
à sífilis, tuberculose, doenças venéreas, pobreza e falta de higiene¨ (JANNUZZI, 1992,
p.47). No tocante à pedagogia, esses alunos em situação de risco eram acomodados
em alas psiquiátricas e o atendimento às pessoas com deficiência não era prioridade,
era necessário apenas para a identificação e a segregação.
A inteligência, nesse período, ligada à potencialidade da memória e
quantificada por testes denominados quociente intelectual (QI), continuava deixando
boa parte da população à margem do acesso a escolarização. Se pensarmos em um
país que nas três primeiras décadas de 1900 não admitia a perspectiva de mobilidade
social, cuja ideia de eugenia estava intimamente ligada à aprendizagem e que parte
significativa da população não era alfabetizada, depreendemos que os critérios de
memorização e comportamento iriam apenas seguir beneficiando uma pequena parte
da população.
Com a democratização do ensino, nas décadas de cinquenta e sessenta, a
oferta de matrículas foi estendida, porém os excluídos continuavam excluídos. Por
volta da década de setenta, com a oferta de escolas nas redes estadual e municipal,
surgiram às especializadas, fruto da organização de pais e/ou pessoas interessadas
que trabalhavam na área da saúde e da psicologia.
A LDBEN n° 4024/ 61, representa o marco inicial das ações oficiais do poder
público na área de educação especial. Em seu artigo 88 definindo que ¨A educação
de excepcionais deve, no que for possível, enquadrar–se no sistema geral de
educação, a fim de integrá-los na comunidade¨ (BRASIL, 1961), não atribuiu ao
Estado a responsabilidade da educação desses alunos, incumbindo as instituições
privadas que ofereciam atendimentos voltados à saúde que dirigissem este processo,
e assim eram ofertadas oficinas e classes especiais separadas do sistema regular
nacional.
Como consequência, nos anos posteriores à promulgação da lei, em todo o
país, surgiram várias instituições particulares de cunho filantrópico sem fins lucrativos,
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por exemplo: a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e a sociedade
Pestalozzi, fortalecendo a ideia de segregação e caridade, uma vez que, a omissão
do setor da educação pública forçou a mobilização comunitária de pais de crianças
com deficiência para preencher a lacuna do sistema escolar.
A segunda LDBEN n° 5692/71, promulgada no contexto da ditadura militar,
estabeleceu que o ensino de primeiro grau, hoje ensino fundamental, teria que ser
cursado por um período de oito séries anuais e obrigatório dos 7 aos 14 anos e que o
ensino do segundo grau, atualmente ensino médio, deveria ser cursado num período
de três anos como formação técnica obrigatória.
O artigo nono da referida lei dispõe sobre a oferta de tratamento especial para
os alunos que apresentam deficiências físicas ou intelectuais quanto à idade regular
de matrícula e os superdotados. (BRASIL, 1971). O ¨especial¨ no tratamento a essa
clientela estava condicionado aos cuidados e logicamente à ideologia dos
componentes dos Conselhos de Educação regulamentados na LDBEN.
O Centro Nacional de Educação Especial (CENESP), primeiro órgão nacional
responsável por desenvolver e acompanhar a política de Educação Especial,
institucionalizado em 1973 por meio do Decreto nº 72.425/72, deu origem a
organização das classes especiais, numa perspectiva enunciada como integradora,
por meio do atendimento ofertado nas escolas municipais e estaduais aos alunos
excepcionais3. Entretanto, a dicotomia entre o regular e o especial, denotava
fortemente a segregação (MANTINS, 2012).
Cabe destacar o segundo artigo do Decreto ao definir que o atendimento:
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 os 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 (MEC/ CENESP, 1973 grifo da autora).

É importante ressaltar que o alto índice de repetência e analfabetismo nesse
período representava uma realidade escolar não diferente da atual. Dessa forma,
justificativas deveriam ser encontradas. Assim, as atitudes dos estudantes não

3

Termo utilizado à época para referenciar alunos com deficiência.
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condizentes com as ¨doutrinas¨ ensinadas nas escolas configuravam anormalidade,
logo, eram classificados como alunos com deficiência. É ingênuo pensar que a égide
do paradigma da Integração pulverizada na política está realmente preocupada com
a diversidade nos contextos sociais.
Confundindo problemas de aprendizagem com de ¨ensinagem¨, a definição de
deficiência mascarava situações passíveis de acontecer no cotidiano das classes, se
considerarmos o tempo de aprendizagem de cada aluno e a metodologia adotada
pelos professores. Todavia, a consequência desse déficit acometia apenas os alunos
que ficavam banidos dos espaços de aprendizagem, denominados como regulares,
passando a compor as classes especiais e tornando-os de fato deficientes.
No que faz referência a Educação especial orientada por princípios doutrinários
e políticos, Silva (2007) entende que:
Esse campo consolidou-se a partir da forte influência da psicologia e da
biologia na aceitação de padrões de normalidade e classificações ajuizadas
como adequadas, e do pressuposto de que indivíduos “especiais” podem ser
educados por meio de procedimentos educacionais especiais, em escolas separadas do sistema regular de ensino (SILVA, 2007, p.13).

Um termo subjetivo passa a classificar e instaurar barreiras diante de
particularidades inerentes ao indivíduo. O especial na denominação centra-se nos
limites que a falta pode suscitar. Nesse sentido, há que se contar com ambiente e
metodologia especiais centradas não nos alunos, mas nas dificuldades que a
deficiência pode trazer no convívio e no desenvolvimento do cotidiano escolar. O
ensino acaba se desvinculando nesse processo, dando lugar a segregação.
A partir de 1990 houve a aprovação de vários documentos acerca da educação
especial que asseguravam, aos alunos com deficiência, o direito de estarem
matriculados em escolas regulares podendo permanecer e receber atendimento
especializado, com o intuito de superar as barreiras que dificultam a aprendizagem
primando pelo pleno exercício da cidadania e inserção no mercado de trabalho, nos
limites de suas capacidades.
A LDB 9394/96, que atualmente norteia o campo da educação nacional, afirma
ao enfatizar a necessidade da matrícula na rede regular de ensino, a coexistência de
instituições públicas e privadas que deverão assegurar o aprendizado de todos os
alunos. Dispõe no capítulo V em seus artigos 58, 59, 60 tornando a educação especial
uma modalidade de ensino, informando sobre currículos, técnicas que possam ir de
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encontro às referidas necessidades especiais4; discorre ainda sobre a formação de
professores cuja finalidade visa à promoção da série e sua inserção no mercado de
trabalho.
As ações da Educação Especial, nas classes e escolas especiais,
essencialmente baseadas no princípio da segregação, por meio de práticas
condicionantes, constituem um espaço legitimador da exclusão e discriminação social
tornando na escola, a modalidade definida na LDB 9394/96, em um mecanismo de
seletividade social.
1.2 A PRÁTICA DA INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA
Uma vez apresentado o percurso político e histórico que impulsionou o
movimento da Educação Especial no Brasil, faz-se necessário que contornos mais
específicos sejam delimitados com relação à inclusão de alunos com deficiência nas
escolas.
Antes de iniciar as discussões a respeito da inclusão, cabe esclarecer que o
conceito de educação na pesquisa, não se dá meramente pela transmissão do
conhecimento pautada em valores hegemônicos e a serviço da manutenção de um
sistema desigual. A primazia considerada neste escrito é uma educação voltada para
emancipação, que tem como eixo norteador a reorientação de uma formação capaz
de possibilitar a experiência do pensar criticamente.
De acordo com Freire (2008) ¨ninguém educa ninguém, como também ninguém
se educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo
mundo¨ (FREIRE, 2008, p. 79). Neste sentido, a educação inclusiva é resultado de
ações políticas, culturais, sociais e pedagógicas em defesa do direito de todos os
estudantes à escolarização, sem ressalvas quanto aos seus comprometimentos. Esta
atitude que tem como base a Declaração Universal dos direitos Humanos (DUDH) de
1948 propõe a equidade tendo em vista o contexto discriminatório em que esses
sujeitos estavam inseridos.
Neste cenário inclusivo, concordamos com Pimentel (2012), ao refletir que a
escola passa a ser o espaço propício para problematização, questionador da realidade

4

É importante observar a mudança na terminologia utilizada pelos documentos da política educacional, para
denominar os estudantes portadores de necessidades especiais, atualmente estudantes com deficiência.
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social, das práticas pedagógicas, da acessibilidade física e atitudinal, valorativa do
professor, dentre outros elementos importantes na promoção inclusiva.
O indivíduo incluído é aquele que, independentemente de suas necessidades,
participa das ações e atividades escolares, sendo considerado capaz de transformar
e contribuir com a realidade em que vive. Esta proposição denota que práticas
discriminatórias precisam ser superadas na escola através de ações efetivas, visando
garantir os direitos legais para as pessoas com deficiência.
É necessário reiterar que vindo de um contexto histórico atravessado por
concepções capitalistas que definem as capacidades dos sujeitos em detrimento de
um conjunto de medidas, tamanho, cor, características modeladas e apresentadas
como ideais, as pessoas com deficiência, assim como as demais minorias, são
condenadas a sofrem cotidianamente as consequências cruéis do fardo que é a
convivência em uma sociedade marcada por intensas desigualdades sociais
(HORKHEIMER E ADORNO, 1947/1985; MARTINS, 1997).
No campo da educação, a busca pela reparação de direitos em que se que
preconiza a acessibilidade atitudinal, a ser iniciada no ato do ingresso dos estudantes
nas escolas, tem provocado nestes espaços inúmeras inquietações. Dessa
apreensão, constatamos que ainda nos encontramos no patamar de discrepância
entre a lei e a sua efetivação. Estudos realizados por Crochík (2009) ao revelar que
¨as camadas mais pobres da população passaram a ser contempladas com o que só
era oferecido à elite social, mas ao preço de serem reduzidas a

mercadoria ¨

(CROCHÍK, 2009, p.42), traz à tona um déficit escolar que não deveria existir: a falta
de incentivo à internalização da cultura. Muito se fala em questões relacionadas à
prática da leitura, escrita, dentre outras abordagens escolarizantes, todavia, não é
refletido que a imposição de um currículo, lançado verticalmente, seguido
minuciosamente, marginaliza os alunos que por várias questões não conseguem
acompanhar.
Assim, as produções em massa incutem nos estudantes uma cultura externa
(CROCHÍK, 2009) que é aderida consciente e/ou inconscientemente e todos estando
subalternos à mídia, ouvem, assistem e reproduzem sempre as mesmas informações
que intencionalmente são divulgadas. Esta atitude desconsidera a diferenciação
individual porque a acessibilidade com que as opiniões a respeito de notícias e
diversos acontecimentos são difundidos propicia a impressão do discurso que, como
rodízio, frequentemente é substituído.
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Trazendo estas implicações sociais que são originadas e alimentadas nas
escolas, os debates com o propósito de elucidar a diversidade, mais especificamente
as que envolvem as pessoas com deficiência, nos últimos anos foram ampliados
considerando a prerrogativa dos Direitos Humanos que por vezes não tem sido
recomendada, já que é latente a precariedade da estrutura escolar refletida através
do

quantitativo mínimo de auxiliares, de cuidadores e até mesmo de Salas de

Recursos Multifuncionais.
Gradualmente as instituições escolares assumem papeis normalizadores de
aprendizes. Essa prática preconiza a exclusão, o preconceito e a marginalização
vigorante a serviço do capitalismo (PADILHA, 2017). A escola atual imprime o modelo
da sociedade capitalista ao formar seres padronizados, revelando-os competidores e
individualistas.
De acordo com Mészáros (2005):
As determinações gerais do capital afetam profundamente cada âmbito
particular com alguma influência na educação, e de forma nenhuma apenas
as instituições educacionais formais não podem funcionar adequadamente
exceto se estiverem em sintonia com as determinações educacionais gerais
da sociedade como um todo. (MÉSZÁROS, 2005, p.43)

Ao tratar do capital, o autor o classifica sob três paradigmas5: irreformável,
incorrigível e incontestável. O primeiro condiciona os agentes que foram/são
moldados a partir de uma organização e assumem lugares fazendo parte do grupo
dos dominados ou dos dominantes; o segundo, é definido por sua base ser totalitária
e sistemática, logo, não admite reflexão para correção e sim execução; já o último,
alheio aos questionamentos, nutre de maneira legítima os que dela se beneficiam
possibilitando em contrapartida a sobrevivência da base que sustenta o sistema.
Nessa relação cruel, presente também na escola, tendo em vista os
apontamentos anteriormente expostos, alunos com deficiência ficam excluídos do
processo de aprendizagem e interação, uma vez que não estão no topo da pirâmide,
se pensamos na condição econômica das famílias que buscam os serviços ofertados
pelas instituições, tão pouco podem compor a equipe de sustentação dessa base.
Além disso, as pessoas com deficiência não conseguem ser enquadradas nos
paradigmas definidos por Mészáros (2005), a causa da ideia restritiva que a

5

Ver Educação para além do capital Mészáros (2005).
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deficiência pressupõe. Dessa forma, estando reféns dos vereditos totalitários que o
estereótipo da deficiência incute, apresentar limitações físicas ou intelectuais os bane
da condição de produtores restando para eles a condição de receptores das migalhas
destinadas convencionalmente às pessoas com deficiência, os benefícios que mal
garantem o acesso digno à saúde.
A educação na sociedade capitalista prepara pessoas para se adaptarem a
produção,

expandindo

e

mantendo

o

sistema

em

pleno

funcionamento,

condicionando-as aos interesses dominantes. Essa concepção estrutural e
estruturante atualmente ainda tem incidido sobre o processo educacional no Brasil.
Nas instituições, é comum a prevalência geral de discursos prontos
fundamentados no enaltecimento das diferenças e heterogeneidade das classes que
acabam, na prática, cedendo espaço a atitudes homogeneizadoras que impedem o
entendimento da diversidade e inibem aspectos essenciais à inclusão educacional e
social dos alunos.
A compreensão reducionista sobre as pessoas com deficiência, limita a
condição dos alunos no tocante às suas potencialidades tendo em vista que as
práticas organizadas pelos profissionais passam a ser fundadas nas baixas
expectativas em relação aos alunos, se considerarmos que ¨a fixação de conceitos
prévios impedem a experiência¨ (CROCHIK, 2011, p.75).
De acordo com o autor, a impossibilidade de acesso às mediações culturais e
sociais que o termo especial traduz, diante do anteriormente exposto, constitui um
agravante quando nas escolas esse conceito é afirmado. A consideração de que estes
ambientes possuem a funcionalidade de proporcionar autonomia para que os alunos
sejam capazes de pensar e agir segundo sua consciência, torna-se irrelevante.
A este aspecto, corroboramos ainda com os estudos do autor, ao informar que
este tipo de prática revela a pseudoformação que é compreendida em duas
tendências convergentes: a formação para a adaptação e a formação pela formação
(CROCHÍK, 2011).
Assim, a modelagem dos alunos para enquadramento no mercado de trabalho
a fim de lograr sobrevivência no mundo objetivo e já existente, é a característica
central da formação adaptativa. Quando o direcionamento das práticas não contempla
a cultura como elemento ligado à História, a cultura passa a ser transmitida aos
estudantes como algo alheio, sendo característica da formação pela formação. Neste
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sentido, a ideia de possui-la está intimamente atrelada à ideia do ter em razão do
estímulo ao consumo, pois a cultura é apresentada como mercadoria.
O ponto de convergência entre ambas as tendências vem a ser a falta de uma
formação crítica que por meio do questionamento consegue, de fato, fazer com que o
sujeito internalize a cultura tornando-se capaz de reger sobre as suas escolhas. Neste
sentido, a partir da interação com o outro, a convivência com as diferenças passa a
ser algo pertinente nos ambientes escolares.
Uma vez que não existem essas atitudes, a escola seguirá fortalecendo o
sistema que preconiza a manutenção da concepção do capital humano: ou seja, a
política pública, que deve ser instrumento para garantia do serviço com vistas a
proporcionar os direitos sociais para estes sujeitos, se restringe a uma retórica
institucional, cedendo espaço para o reforço ao conceito de deficiência como tragédia
pessoal e familiar que acomete os indivíduos, que não tiveram a ¨sorte¨ de serem
capazes sensorial e intelectualmente (DINIZ, 2007), para estarem competindo no
mercado de trabalho que em função do ideal de meritocracia, torna-se excludente.
Um aluno com deficiência tanto na escola quanto na sociedade precisa provar
cotidianamente a sua existência porque, diferente das demais minorias, ter limitações
motoras ou intelectuais representa

Esse ato requer do estudante um esforço tão

incessante que deve encontrar na escola comum, partindo da inclusão educacional,
subsídios para formação integral e humana, não somente desse público, mas de todos
os alunos. Assumir com outra conotação as diferenças e concebê-las como essenciais
no processo de ensino-aprendizagem, pode ser um grande avanço no processo de
inclusão e educação dos alunos.
Incluir não significa nivelar os alunos. Essa projeção de igualdade serve apenas
para reforçar os ideais neoliberais de hegemonia, demarcando e marginalizando os
que não são compreendidos nesse processo. Agir com equidade requer uma
mudança de currículo, de avaliação, de concepção do outro e de que maneira ele
pode estar envolvido nessa dialética de ensino- aprendizagem. Esquecer ou não
considerar esses aspectos instaura a dicotomia exclusão/integração e como
consequência o preconceito (CROCHÍK, 2011).
Potencializar a escola para combater a violência social entendendo que todas
as vidas são vidas vivíveis, ou seja, exercitar a compreensão de que a diversidade é
fundamental para evolução da sociedade e que a homogeneização significa a
paralização dos avanços, deve ser primordial nas práticas pedagógicas. No entanto,

34

o que se tem atualmente estruturado é o desejo por homogeneização. Categorias são
estabelecidas justamente para moldar os sujeitos e impedir a amplitude do olhar para
diversidade.
Esta constatação acarreta a perda da mediação entre o indivíduo e a
sociedade. A amplitude de experiências através dos conceitos relacionados à
diferença e diversidade, fica prejudicada. Assim, alunos com deficiência, nas escolas,
ainda são considerados como alunos especiais que devem contar com uma forma de
ensino especial, devido ao entendimento generalizado que os impedimentos gerados
pelas deficiências pressupõem. Por exemplo, a ideia de que todo aluno que possui
autismo não senta para realizar as atividades, faz com que os professores aceitem
deles qualquer tipo de produção, ou seja, a deficiência impede que esses alunos
sejam desafiados como os demais.
Vivemos numa sociedade diversa que não aprecia a diversidade, pois “existe
uma base valorativa e funcional que padroniza o olhar” (SILVA, 2009, p.59), tornando
superficiais os contatos e interações e primordial o preconceito. A frágil ideologia de
sociedade heterogênea, difundida nos prontos discursos veiculados no âmbito das
escolas, afirma uma realidade estruturada e previsível.
Nesta previsão a integração, que representou em dado momento histórico o
acesso de pessoas com deficiência às escolas básicas, segue ainda sendo
considerada como prática inclusiva. O teor continua sendo o mesmo: os alunos com
deficiência seguem nas escolas, todavia, nem as instituições nem os professores se
dizem preparados para recebê-los e, como consequência, muitos estudantes
acreditam que as bases legais estão sendo cumpridas apenas pelo fato de estarem
sendo recebidos nas instituições.
A inclusão que deve ser promovida na sociedade acaba adormecida e
encoberta pelas expectativas de justiça, paz, fraternidade, gentileza e tantos outros
sentimentos que romantizam o movimento inclusivo, quando na verdade

esta

mudança deve estar inserida na formação seja do sujeito, seja do profissional que se
reconheça como responsável pelo retrato social vigente.
1.3 TRANSITANDO ENTRE SOCIEDADE E ESCOLA: O PRECONCEITO NA
CONTEMPORANEIDADE
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Inicialmente, cabe destacar a definição de preconceito que contempla essa
pesquisa. Segundo Crochík (2012):
O preconceito é entendido, em geral, como uma atitude hostil em relação a um
grupo de indivíduos considerados inferiores sob determinados aspectos –
morais, cognitivos, estéticos – em relação ao grupo ao qual o preconceituoso
pertence, ou almeja permanecer Crochík (2012, p. 284).

Dessa apreensão, o preconceito é o objeto de estudo, devido à sua
complexidade, de diversas ciências, a exemplo da sociologia, filosofia e psicologia.
Baseado no entendimento de que o preconceito possui caráter psicológico,
originalmente é individual, mas encontra na sociedade pertinência para sua
manutenção (CROCHÍK, 2011).
Além disso, por não ser algo inato, é de fundamental importância estudar os
aspectos sociais que corroboram para o nascimento e estruturação de situações
preconceituosas. Segundo Crochík (2008) “deve-se localizar na sociedade o que leva
o indivíduo a ser ou não preconceituoso” (CROCHÍK, 2008, p. 69). No âmbito social,
inúmeros estereótipos são constituídos para com os diferentes grupos e, de maneira
generalizante, os sujeitos, pertencentes às minorias, em função da atribuição de
características e comportamentos que é um dos artifícios usados pelo preconceituoso,
acabam sendo alvo de uma condição que é percebida neles, todavia, não lhes
pertence.
Neste sentido, cabe destacar a importância de uma formação capaz de
contrapor ao conservadorismo social vigente, em que, o preconceito torna-se nutrido
pela dialética sociedade e indivíduo. Frequentemente notícias6 relacionadas à
tentativa ou mesmo suicídio de estudantes por conta do bullying e do preconceito,
sofridos na escola, são divulgadas nas redes sociais e na mídia. Variadas críticas são
tecidas sobre esse tipo de ocorrido revelando a banalização do sofrimento humano.
Com relação à perda da capacidade de experienciar que leva a pobreza da
consciência e implica o não pensar, Adorno revela que:

6

https://veja.abril.com.br/saude/alerta-1-em-cada-5-criancas-pensa-em-suicidio-por-causa-do-bullying/
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/saude/garoto-de-9-anos-se-suicida-apos-sofrer-bullying-na-escola-dizmae,8915b37804a6eb65b68cc2367bfab957gx1jmk7k.html
https://vitaalere.com.br/adolescente-vitima-de-bullying-se-suicida-por-nao-aguentar-mais/
https://educacao.uol.com.br/noticias/2018/01/13/nao-e-mimimi-bullying-pode-levar-ao-suicidio-diz-vitima-deagressao.htm
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Aquilo que caracteriza propriamente a consciência é o pensar em relação à
realidade, ao conteúdo – a relação entre as formas e estruturas de
pensamento do sujeito e aquilo que este não é. Este sentido mais profundo
de consciência ou faculdade de pensar não é apenas o desenvolvimento
lógico formal, mas ele corresponde literalmente à capacidade de fazer
experiências. Eu diria que pensar é o mesmo que fazer experiências
intelectuais (ADORNO, 1995, p. 151).

A escola não deve compactuar com a ordem social vigente e com a exaltação
das hierarquias- corporal e intelectual- que tanto favorecem as desigualdades sociais
e fomentam a violência. No entanto, observa-se que esses espaços estão
impregnados de preconceito revelados no enaltecimento dos mais fortes, dos mais
viris, dos considerados mais competentes intelectualmente.
O preconceito é precedido pela ausência do pensamento. A reprodução de
diversos conceitos, que não possuem relação com a realidade e que foram
estabelecidos ao longo do tempo obsta a experiência individual. Desta forma, tornase abstrato entender quais as razões levam ao preconceito, uma vez que as condições
sociais também estão intimamente ligadas às psicológicas, isto é, ademais de ser
pertencente a uma minoria, existe uma condição no objeto que inquieta o
preconceituoso porque o faz lembrar sua fragilidade e, com ela, emerge o desejo de
dominação (CROCHÍK, 2011).
A respeito disso, Crochík (2011) evidencia que:
O preconceito diz respeito a um mecanismo desenvolvido pelo indivíduo para
poder se defender de ameaças imaginárias, e assim é um falseamento da
realidade, que o indivíduo foi impedido de enxergar e que contém elementos
que ele gostaria de ter para si, mas se vê obrigado a não ter; quanto maior o
desejo de poder se identificar com a pessoa vítima do preconceito, mais esse
tem de ser fortalecido (CROCHÍK, 2011, p. 22).

De acordo com o autor, o ódio é a materialização do preconceito. Este
sentimento não necessariamente deve possuir relação com o objeto, senão,
motivações ligadas à personalidade dos indivíduos preconceituosos combinadas com
aspectos sociais e psíquicos para com os diversos grupos e pessoas.
O indivíduo preconceituoso dotado de ideias prontas, impostas e alimentadas
por uma cultura que fomenta o consumismo e a adesão ao que é supostamente belo
e efêmero, exclui sem ao menos refletir o porquê. Esta posição cômoda e adaptativa,
em decorrência da falta de criticidade dos sujeitos, frustra a negação de atitudes
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excludentes e, consequentemente afasta das pessoas todos os elementos que
revelam a fragilidade humana, logo, a configuração de um padrão social em que o
homem adulto possui como estereótipo força, coragem e independência prevalece
como ideal (CROCHÍK, 2011).
Concordamos com Horkheimer e Adorno (2000), ao postular que a ideia de
conhecimento em que impera na formação do eu (ego) -individualista- pressupôs a
sua separação com a natureza externa a si a fim de dominá-la. Este movimento impôs
aos sujeitos a negação, o esquecimento e a dissociação com sua natureza interna- o
corpo. Para tal, o indivíduo teve que aprender a manipular técnicas e dominar outros
sujeitos. Assim, de maneira violenta a indiferença entre o homem e a natureza marca
a história de civilização dos indivíduos.
Nas palavras do autor:
Parece que enquanto o conhecimento técnico expande o horizonte da
atividade e do pensamento humano, a autonomia do homem como indivíduo,
a sua capacidade de opor resistência ao crescente mecanismo de
manipulação das massas, o seu poder de imaginação e o seu juízo
independente sofreram aparentemente uma redução. O avanço dos recursos
técnicos de informação se acompanha de um processo de desumanização.
Assim, o progresso ameaça anular o que se supõe ser o seu próprio objetivo:
a ideia de homem (HORKHEIMER, 2000, p. 9-10).

A respeito disso, Patto (2007) evidencia que:
Ao unificar a razão, o método e o objeto das ciências, independentemente
das especificidades delas, o iluminismo reduziu as ciências humana a
ciências físicas e o objeto de estudo das primeiras em matéria que deve ser
estudada da mesma forma que o objeto das segundas. O projeto de controle
científico da natureza por meio do desenvolvimento da ciência e da técnica
desdobrou- se no projeto de controle cientifico dos indivíduos pelo progresso
das técnicas de disciplinamento sutil (PATTO, 2007, p.251).

Para se adaptar a esta dinâmica, os sujeitos tornam-se obrigados a renunciar
seus anseios, pois são considerados inviáveis segundo a ótica moralizante que
regulamenta as práticas na sociedade. Tal postura, nos remete a ¨ Natureza ciclista¨
definida por Horkheimer e Adorno (1973) como “a acepção metafórica de uma pessoa
que gosta de calcar com o pé quem está por baixo e, ao mesmo tempo, dobra o
corpo, em posição humilde, para os que estão em cima” (ADORNO,1973, p. 179).
Vivendo em uma sociedade que incentiva a competição e através da
demarcação de padrões exclui os que não são considerados aptos, uma das
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possibilidades que convém, a esses sujeitos, é a obediência já que a ameaça da
exclusão é sempre real (CROCHÍK, 2015).
Esse preceito definido pelo autor como idealização é nutrido na sociedade a
todo o momento, visto que busca no exterior, aos indivíduos, normas que por sua vez
de maneira taxativa não dão lugar a experiência e, sobretudo não admitem a
diversidade, pois impedem a identificação com o outro.
Inseridos nessa perspectiva, do ideal de beleza, os sujeitos buscam
adaptações, no sentido de recorrer a todas as formas possíveis para fazer parte dos
padrões sejam elas refletidas na estética ou na apropriação concentrada de bens
materiais renunciando muitas vezes a sua vontade. Dessa forma, a rejeição à
diferença é uma fuga da realidade que o preconceituoso conhece muito bem, a de
assumir suas reais limitações.
Para Adorno (1995), no ensaio Educação Após Auschwitz ¨a violência contra os
fracos se dirige, principalmente, contra os que são considerados socialmente fracos¨
(ADORNO,1995, p.122). A sociedade pautada na produtividade, na qual o indivíduo
valorizado é o que mais produz, cria estilos que devem ser, a qualquer custo,
seguidos.
O agir sob a tutela dos outros, característica de um pensamento totalitário, é
uma das bases que sustenta o preconceito(CROCHÍK, 2011).Os que mandam,
tencionam essa relação através de neuroses, agressividades, de sofrimentos, pois
sabem que esse corpo que constitui uma inferioridade e compõe uma massa, agirá
sem reflexão, pois segue as condições sociais objetivas.
A ideia de pseudoformação em que a subsistência do indivíduo encontra, no
individualismo, bases para vivência na sociedade contemporânea, faz surgir uma nova
barbárie ao passo que minimiza os elementos essenciais à vida, a saber: anseios,
escolhas, emoções e ¨impele a partir para frente, a começar de novo, a contentar-se
com o pouco, a construir com o pouco, sem olhar nem para a direita¨ (BENJAMIN,
1987, p.115).
Ademais, por ter bases históricas, sociais e psíquicas, o preconceito acomete
os negros, gays, pessoas com deficiência, judeus, ciganos, pobres, mulheres, dentre
outras minorias. Nesta direção, cabe evidenciar, o papel da escola enquanto local de
formação de sujeitos e, para tal, cabe destacar o compromisso dos educadores não
somente com a gama de conteúdos que têm que administrar no decorrer do ano letivo,
mas oferecer aos estudantes uma formação cultural que se contraponha à barbárie
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afirmada na contemporaneidade. A educação inclusiva não deve apenas priorizar
alunos com deficiência, mas contemplar todas as minorias que são obstadas de
frequentar a escola ou nela permanecer (CROCHIK, 2015).
O desafio de incluir, nesta perspectiva, revela-se complexo porque a cisão das
categorias demarcadas na escola: comum e especial tem marginalizado muitos
alunos, uma vez que não possuem características que os enquadre como ¨especiais¨
na perspectiva da doença, e não são considerados regulares porque não conseguem
aprender tendo como parâmetro a análise de suas notas.
É fato que o fracasso escolar que abrange um grande contingente de alunos
precisa ser encarado, independente da vinculação especial ou regular. Ao pensar na
educação como direito humano e dirigida a todos, cabe considerar as diversas formas
de aprendizagem que se fazem presentes no contexto escolar com vistas a possibilitar
autonomia dos estudantes.
Com relação aos alunos com deficiência na escola, a presença deles não é
recente, se considerarmos que a política educacional brasileira incorporou alguns
princípios da educação inclusiva. Estando num ambiente que cotidianamente não os
admite, poucos conseguem avançar no tocante à escolarização, já que faltam
estratégias que subsidiem o processo, a exemplo da formação de professores,
políticas educacionais, acessibilidade e adaptações curriculares.
Isso reforça a invisibilidade dessas pessoas nos espaços escolares e,
consequentemente sociais, não necessariamente nessa ordem, reduzindo-os também
a uma incomunicabilidade. Aqueles considerados ousados, ao se rebelarem contra
um processo instituído socialmente, transitam pelos diversos espaços sendo
considerados como pessoas incompletas e sem condição de atuação. A negação
social incide sobre a moldura de identidades e de uma representação deles. De acordo
com Silva (2014) ¨A deficiência não é necessariamente uma peculiaridade do atributo
físico ou intelectual de um indivíduo, mas uma condição humana produto de
interações entre indivíduos e o meio social¨ (SILVA, 2014, p.29).
Ter alunos com deficiência na escola regular produz efeitos positivos desde que
o ambiente e as pessoas que ali convivem, estejam preparados e entendam que seus
alunos possuem necessidades diversas como todos os outros. Para isso, os
professores que cotidianamente já devem atentar-se para desenvolver atividades
sobre reconhecimento e valorização de outros caminhos que contemplem as várias
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formas de aprendizagem, ampliação da linguagem e desenvolvimento corporal, não
deveriam sentir dificuldades em inclui-los.
Na escola, as atitudes que traduzem o preconceito são as mais diversas, vão
desde a tolerância até a agressividade. Nesta lógica, apenas o entendimento de que
permear esses espaços com alunos com e sem deficiência, negros e brancos, gordos
e magros, ou seja, os aparentemente opostos, não significa a promoção da pluralidade
cultural, mas, sim, o incentivo a uma falsa experiência que apenas reforça o
preconceito, pois ¨o mero contato com o outro, mesmo em condições favoráveis, pode
não ser suficiente¨ (CROCHÍK, 2011, p.71). Reiteramos a ideia de Adorno (1995), ao
asseverar que a educação contra a barbárie precisa ter como foco a compreensão de
que os indivíduos são reprodutores das diversas formas de violência e em
contrapartida sofrem com elas, de maneira cíclica.
A crise da educação traz à tona uma das fragilidades da escola: a insegurança
dos responsáveis na condução do processo, mais especificamente gestores,
professores e demais funcionários. Neste espaço essas pessoas caminham sobre
linha tênue marcada pelos ¨modismos teóricos, pela celeridade do novo, pela
superficialidade do informático¨ (GOERGEN, 2006, p.595).
Tendo em vista as lutas pelas políticas de inclusão, sobretudo das pessoas com
deficiência, é necessário uma educação que dê conta de acompanhar os movimentos
sociais contemporâneos, mais precisamente os relacionados à execução das políticas
públicas fruto dessa conquista, porém é válido apontar que as escolas têm reforçado
a mesma ideologia social ilustrada pela necessidade de classificação e nutrição das
hierarquias.
É fato que a formação possui, dentre outras funções, a de adaptar os sujeitos
para convivência social. Todavia, na escola, é primordial que seja realizado também
o movimento contrário, de formar ou colaborar para a formação de sujeitos que
considerem a diversidade como valorosa, identitária e não como inferioridade e culpa
dos que não seguem estes padrões.
Sobre a dialética -adaptação e emancipação- que permeia a formação do
indivíduo, Adorno considera que:
A educação seria impotente se ignorasse o objetivo de adaptação e não
preparasse os homens para se orientarem no mundo. Porém, ela seria
igualmente questionável se ficasse nisso, produzindo nada além de well
adjusted people, pessoas bem ajustadas, em consequência do que a situação
existente se impõe precisamente no que tem de pior (ADORNO, 1998, p.143).
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Em contrapartida, a educação atualmente ainda tem sido aliada aos preceitos
sociais conservadores, por primar através de ações e discursos nas escolas, o
comodismo à configuração vigente. Essa atitude, por sua vez, possibilita que as
pessoas com deficiência continuem sendo alvo do preconceito, já que a fuga aos
padrões causa incômodo, uma vez que a nossa formação não evidencia a
identificação com o outro, senão, o desejo de oprimir os que são diferentes.
A personalidade autoritária, dotada de um eu -individualista- não permite que a
experiência faça parte de suas relações sociais. A exclusão neste caso está
condicionada ao campo pessoal já que ¨a negação deve ter sua base em processos
cognitivos, perceptivos e na sensibilidade: o que tem a identificação negada deve ser
excluído do conceito, de percepção e de nossos afetos¨ (CROCHÍK, 2011, p.69).
Como ideia de proteção, a negação das diferenças torna esquecida, através do
preconceito, a vulnerabilidade que faz parte da constituição dos sujeitos. Assim,
citando Benjamin (1989), ao diferenciar experiência de vivência em que a primeira por
intermédio do contato deixa marcas; já a segunda mesmo havendo aproximação, não
traz efeitos; torna fundamental, uma educação inclusiva que critique a sociedade ao
considerar que a experiência possibilita a identificação e a diferenciação entre os
indivíduos.
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2 ORGANIZANDO OS RETALHOS: CARACTERÍSTICAS E FUNDAMENTAÇÃO
DAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS
Este capítulo tem por objetivo apresentar a trajetória da implementação das
Salas de Recursos Multifuncionais no Brasil, dispor sobre seu funcionamento na
esfera nacional e municipal a partir do cruzamento das informações relativas às
políticas públicas que garantem o funcionamento e pesquisas que avaliam o
Atendimento Educacional Especializado que acontece nesses espaços.
2.1 MARCO INTRODUTÓRIO
Como já anteriormente abordado, o conceito de inclusão assegurado nas
políticas públicas preconiza, na perspectiva educacional, o direito de todos e todas a
uma educação igualitária com qualidade. Neste sentido, as atividades devem envolver
todas as minorias historicamente excluídas, por conta dos padrões sociais,
proporcionando aos participantes do processo a condição de expressão e
posicionamento acerca das questões cotidianas, inclusive as de impacto social.
Tendo essa diretriz como prioridade, à educação cabe outra interpretação: a
autorreflexão crítica (ADORNO, 1995). Assim, as abordagens convencionais que até
então fundamentavam a aprendizagem escolar, neste contexto, acabam sendo
desconsideradas, pois a prioridade passa a ser a formação por meio da interação com
o outro que proporciona a experiência e leva à emancipação.
Dessa apreensão entende-se que de fato o compromisso com o acesso e
permanência de todos os alunos nas escolas, destacado pelo poder público, passa
realmente a ser vivenciado nas instituições. A Sala de Recursos Multifuncionais
(SRM), instrumento da política educacional que visa garantir a inclusão, por meio do
Atendimento Educacional Especializado (AEE), na rede pública de ensino, prestado a
alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/
superdotação possui a finalidade de complementar e suplementar a escolarização
(BRASIL, 2007).
A portaria n° 13 de 24 de abril de 2007 (BRASIL, 2007) institucionalizou o
Programa de Implantação das Salas de Recursos Multifuncionais em que o
Atendimento Educacional Especializado passa a ser referência, ação que
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anteriormente era relativa à Educação Especial e comumente denominadas Salas de
Apoio e tinham como público alunos cegos, surdos e com deficiência intelectual.
O programa tem como centralidade as escolas da rede estadual e municipal
visando ¨apoiar os sistemas públicos e oferta de Atendimento Educacional
Especializado¨ e ¨contribuir para o fortalecimento do processo de inclusão
educacional¨ (BRASIL, 2007, p.1). Os alunos devem ser atendidos nessas salas no
turno oposto ao da sua matrícula.
As Salas de Recursos Multifuncionais são produtos das políticas públicas que
tinham como relevância a Declaração dos Direitos Humanos (1948), centrada no
reconhecimento dos direitos fundamentais a existência digna dos sujeitos. Em virtude
desse pleito, no âmbito nacional, diversos documentos fazem menção à inclusão,
mais especificamente a Constituição Federal de 1988 e as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional LDB n° 9394/96 (BRASIL, 1996).
No entanto, é flagrante notar que os referidos documentos conservaram o
caráter integrador ao invés do inclusivo, pois na Constituição Federal, o sistema de
ensino, a acessibilidade escolar não é destacada, já que a motivação é apenas
¨democraticamente¨ permear as escolas com alunos portadores de deficiência7 sem
oferecer-lhes condições favoráveis a permanência nestes ambientes (BRASIL, 1998)
.

Já a LDB 9394/96 (BRASIL, 1996) trata da modalidade Educação Especial

apontando as adaptações no sistema de ensino, todavia, possibilita que a
escolarização de alunos com necessidades educacionais especiais8 aconteça
paralela à escola, ou seja, em

instituições filantrópicas9 ou Centros de Apoio

Pedagógicos mantendo a mesma intenção da Constituição ao sugerir por meio do
termo preferencialmente a segregação.
Pensando nestas inconsistências, uma oficina foi realizada pelo Banco Mundial
em 2003 com o intuito de entender, mediante discussões com cento e vinte
professores e outros participantes, as demandas no sistema educacional que
implicavam na fragilidade da inclusão (GLAT; FERREIRA, 2003).

7

Termo adotado na Constituição Federal de 1988 para fazer referência aos alunos com deficiência.
Termo adotado na LDB 9394/96 para fazer referência aos alunos com deficiência.
9
São pessoas jurídicas de direito privado que não possuem finalidade lucrativa e promovem assistência
educacional
à
sociedade
carente.
Definição
do
MECdisponível
em:
file:///C:/Users/usuario/Downloads/entidades_conveniadas.pdf
8
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A oficina denominada ¨Educação inclusiva no Brasil: diagnóstico atual e
desafios para o futuro¨ com o intuito de dialogar sobre as possíveis mudanças no
contexto educacional brasileiro para atender aos princípios inclusivos, foi dividida em
várias temáticas, dentre elas: currículo; acessibilidade; família/comunidade; recursos
humanos; material pedagógico e tecnologias assistivas; políticas públicas (GLAT;
FERREIRA, 2003).
A lista com as temáticas foi disponibilizada, previamente a oficina, na internet
para ampla votação durante seis semanas. Encerrado o período de votação, os dados
foram organizados e divulgados no relatório10 intitulado ¨Panorama Nacional da
Educação Inclusiva no Brasil¨.
O escrito indicava que no ano anterior à oficina, em 2002, apenas sessenta e
cinco por cento dos municípios registravam a presença de matrícula de alunos com
deficiência. Desse quantitativo, aproximadamente 55% desses municípios transferia
a responsabilidade da escolarização para as instituições filantrópicas (GLAT;
FERREIRA, 2003).
Outro fator que é importante considerar são os dados apontados pela UNESCO
(2005) onde mais de 140 milhões de crianças e jovens não têm acesso à
escolarização básica e, num contingente relativo a um bilhão de pessoas no mundo,
apenas 2% do quantitativo de alunos com deficiência frequentam as escolas. Faz-se
relevante considerar que o estudo realizado teve como alvo países pobres e em
desenvolvimento.
A modalidade de Educação Especial preconizada na LDB 9394/96 (BRASIL,
1996) que possibilitava a matrícula de alunos com deficiência nas escolas ou em
instituições filantrópicas ainda era bastante recorrida em meio ao fomento inclusivo
em pleno século XXI. A ideia de que para os sujeitos com deficiência seria melhor a
nível de interação, a aprendizagem estar condicionada a convivência com outros que
também possuem deficiência, é pertinente nos discursos, inclusive de alguns
professores.
De acordo com Carvalho:
No caso das ONGs, trata-se de trazer para as escolas regulares aqueles
alunos que estão aptos a frequentá-las, ainda que em classes
especiais. Assim, as escolas particulares e filantrópicas se
10

Produzido pelos pesquisadores Rosana Glat da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e Julio Romero
Ferreira da Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP), sob encomenda do Banco Nacional.
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especializariam no atendimento àqueles alunos que, por suas
características, não têm condições de frequentar a rede governamental
(CARVALHO, 1993, p.95, grifo da autora).

Outro aspecto que propiciava a prevalência das matrículas nas instituições
filantrópicas era o investimento financeiro revertido a estas entidades que, segundo a
pesquisa referida era maior do que na rede regular de ensino. O Marco Legal do
Terceiro setor valoriza esse tipo de convênio e justifica a participação do setor privado
na esfera pública fundamentando, inclusive, por meio do incentivo financeiro com a
oferta da Educação Especial nessas organizações.
Tomando como referência a oficina ¨Educação inclusiva no Brasil: diagnóstico
atual e desafios para o futuro¨ que apontou inconsistências da Educação inclusiva nas
escolas comuns, foi criado o ¨Programa Educação Inclusiva: direito a diversidade¨ e
em 2005 novas estratégias foram publicadas a fim de redimensionar a estrutura
nacional de Educação Inclusiva. Dentre as estratégias estavam destacadas a
formação de professores, apoio financeiro e técnico para a implantação das Salas de
Recursos Multifuncionais.
De acordo com dados disponibilizados pelo MEC, nos anos de 2005 a 2009;
15.551 salas foram financiadas para 4564 municípios do Brasil correspondendo,
segundo disposto no Plano de Ações articuladas- PAR, a 82% das necessidades de
Salas de Recursos Multifuncionais nos estados brasileiros (GLAT; FERREIRA, 2003).
Nessa sucessão, documentos como os Parâmetros Curriculares NacionaisPCN’s (BRASIL, 1994), dispondo sobre a pluralidade cultural, a diversidade e a
valorização da realidade dos alunos no processo de ensino aprendizagem; o Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento do ensino Fundamental e da Valorização do
Magistério (FUNDEF) tratando da formação e remuneração dos profissionais da
educação; o Plano Nacional de Educação-PNE (BRASIL, 2000) colocando como
prioridade a formação e capacitação de professores para o trabalho com a diversidade
nas classes; colaboraram para a composição da política de educação inclusiva,
vinculados ao Plano de Desenvolvimento Educacional (PDE), aprovado pelo
presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo Ministro da Educação Fernando Haddad
em 2007 (PADILHA, 2017).
Para efetivar essa proposta, o Ministério da Educação (MEC) em 2008, lançou
o documento Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
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Inclusiva visando transformar o sistema de ensino em sistema inclusivo, buscando
romper com o modelo vigente que sugeria legalmente a retirada de alunos com
deficiência das escolas, almejando substituir o ensino comum pela proposta de
educação inclusiva (BRASIL, 2008).
Nesse contexto, a inclusão escolar passou a contar com o suporte
especializado na educação, ou seja, os impactos das deficiências nos aprendizes não
deveriam ser considerados como regras comuns sujeitas a prescrições gerais de
mecanismos de aprendizagem. Deveriam ser estudados individualmente já que cada
aluno possui características diversas e formas diferentes de conceber a
aprendizagem.
A presença de alunos na escola, sejam eles com ou sem deficiência, com
dificuldades de aprendizagem, negros, pobres, gays, indígenas, dentre outras
minorias, representa o princípio básico que fundamenta a educação inclusiva, a
diversidade11 . A inserção deles nas escolas impõe a construção da cultura da
acessibilidade e participação de qualquer estudante (CARVALHO, 2006).
O fomento a práticas educacionais que visem o respeito ao coletivo, mas com
o entendimento de que a heterogeneidade dos sujeitos é revelada em sua maneira de
agir, de pensar, de ser, precisa ser norteador para a concretização de ações
relacionadas à educação Inclusiva. Dessa forma, o estímulo à curiosidade e o
questionamento da realidade que os estudantes estão inseridos, necessita ser o
alicerce que fundamenta as metodologias que visem à apropriação dos
conhecimentos para que a educação de fato possua sentido: a transformação do
educando.
Assim, a fim de garantir “escolarização, formação para o ingresso do mundo do
trabalho e efetiva participação social” (BRASIL, 2008, apud BAHIA, 2017, p.27), os
atendimentos nas SRM’s ao seu público-alvo funcionam a serviço da educação básica
acompanhando alunos que cursam desde a Educação Infantil até o Ensino Médio ou
no Ensino Superior bem como a educação do campo, indígena, Educação de Jovens
e Adultos (EJA), profissional e quilombola.
Como se pode notar as SRM’s, nesse contexto inclusivo, são espaços
potencializadores de aprendizagem tornando-se fundamental a integração entre os

11

O conceito de diversidade aqui referenciado está de acordo com Sacristán (2002) em que prioriza o interesse
das pessoas em respeito às liberdades básicas compreendidas pela democracia e a necessidade em gerir
coletivamente as realidades sociais plurais.

47

professores das salas de aula comum e os das salas de recursos multifuncionais. A
compreensão acerca da multidisciplinaridade (BRASIL, 2007) disposta na política
pública, pressupõe a integração do professor da sala de aula comum e do AEE.
Contudo, a interpretação sobre a palavra multidisciplinar ainda conserva, no chão das
escolas, a centralidade na equipe de saúde que deve realizar o diagnóstico,
acompanhamento psicológico e medicalizante desses alunos. Percebemos, portanto,
a forte ligação escolarização e biomedicina.
Seguindo um parâmetro histórico para classificação das deficiências, a
Organização Mundial de Saúde (OMS) elaborou em (1992) um sistema denominado
Classificação Internacional de Doenças (CID) para classificar as condições crônicas
de saúde em decorrência das doenças.
Essa indicação foi considerada como relevante nas escolas e hoje essa
informação é evidenciada como fundamental no ato da matrícula, porém não é levada
em conta nos planejamentos e avaliações das escolas que se julgam inclusivas. A
ideia de atenção e cuidado para com os alunos, através da requisição do diagnóstico,
constitui uma cortina de fumaça que camufla o temor e muitas vezes indignação dos
professores que em classe receberão alunos com deficiência.
Diniz (2007), ao postular sobre o modelo social da deficiência, evidencia que a
autoridade biomédica impede o redimensionamento da compreensão acerca da
deficiência que ainda é considerada como tragédia e não uma questão de justiça
social e direitos humanos. Dado o exposto, o foco não deve mais ser a deficiência,
mas as barreiras sociais que dificultam as relações dentro das instituições escolares.
As dificuldades sensoriais e/ou intelectuais não devem ser interpretadas como fruto
de uma loteria da natureza que decide punir os sujeitos, devem ser lembradas como
um ato de discriminação permanente contra um grupo de pessoas com diversas
formas de expressão.
Com base na proposta de minimizar as barreiras que impedem a consideração
dos potenciais encobertos pela deficiência, a resolução CNE/CEB n°4/2009, política
pública que institui diretrizes operacionais para o AEE na Educação Básica,
modalidade Educação Especial, afirma que as SRM’s são interlocutoras com as salas
de aula comum no desenvolvimento de uma pedagogia centrada em estratégias de
aprendizagem que corroborem com a sua participação na dinâmica escolar.
Para tanto, faz-se relevante, na escola, o fomento à diversidade que
cotidianamente é mascarada nesses ambientes. Ainda que a progressão legislativa
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garanta o AEE, a resolução torna dúbio o processo ao descrever que o atendimento,
preferencialmente, deve acontecer na escola regular em que esse aluno está
matriculado, mas pode ser ofertado também no Centro de Apoio Educacional
Especializado ou em instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins
lucrativos (BRASIL, 2009).
Mesmo contrariando a Política de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva (2008), no que diz respeito à atribuição do atendimento enquanto
caráter complementar ou suplementar à aprendizagem, essa proposta vigorou,
eclodindo outro campo de discussões e mobilizações, o das instituições que
prestavam os atendimentos, a exemplo da APAE, PESTALOZZI dentre outras e
requeriam reconhecimento e valorização como campo específico de educação
especializada, pois essa prerrogativa, conforme regulamenta a Lei n° 9532/9712, torna
as instituições sem fins lucrativos isentas da declaração de imposto de renda e de
impostos (BRASIL, 1997).
Ao trazer em sua afirmativa a vertente de contrapartida do Estado no tocante à
crítica relacionada à privatização da educação ao legitimar as instituições
educacionais filantrópicas como responsáveis desta demanda, Malleti (2008) segue
apontando que os interesses de determinados grupos estavam centrados nas
concessões que ganhariam atendendo aos alunos com deficiência. Essa ação
possibilita o entendimento de que a intenção não estava em manter a perspectiva do
contínuo da LDBEN porque assim se convencionara a fazer, mas na perda que esse
tipo de inclusão acarretaria para esses estabelecimentos.
Diante do exposto que antecede a funcionalidade das Salas de Recursos
Multifuncionais, na seção que segue será realizada uma abordagem onde buscarei
reflexões para apresentar em que medida o funcionamento destas promove de fato a
inclusão.
2.2 AS FUNÇÕES DA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS EXPRESSAS
NOS DOCUMENTOS NACIONAIS
As salas multifuncionais surgiram também da intenção de reduzir a distância
entre as salas comuns e os Centros de Apoio que ofertavam, no contraturno, o
atendimento aos alunos com deficiência. Uma vez apresentada, na seção anterior, a
12

Dispõe, dentre outras providências, sobre a legislação tributária.
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definição das Salas de Recursos Multifuncionais como espaço para Atendimento
Educacional Especializado para estudantes com deficiência com a finalidade de
favorecer a construção de conhecimentos pelos alunos, cabe neste espaço dispor
sobre seus tipos e funcionamento com o intento de amparar o contexto da pesquisa.
No entanto, antes de dispor sobre as funções das SRM’s é importante
descrever o público alvo que legalmente tem direito ao acompanhamento nas salas:
as pessoas com deficiência, Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) e
superdotação. A Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva (2008) define por deficiência os impedimentos a longo prazo de natureza
física, sensorial -cegueira, surdez ou surdocego- ou intelectual.
Por TGD, o autismo, a síndrome do espectro do autismo e a psicose infantil,
pois existe o comprometimento com a interação social e comunicação; como altas
habilidades, os alunos que apresentam potencial elevado de aprendizagem em 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 do seu interesse (BRASIL, 2008).
Em conformidade ao disposto no Documento Orientador do Programa de
Implantação das Salas de Recursos Multifuncionais (2012)13 para implementação das
salas nas unidades escolares, o MEC/ SEESP desenvolve as seguintes ações:
Aquisição dos 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 sala de recursos multifuncionais implantadas;
Promoção da formação continuada de professores para o AEE;
Publicação dos termos de Doação;
Atualização das salas de recursos multifuncionais implantadas pelo
Programa;
Apoio financeiro, por meio do PDDE Escola Acessível, para adequação
arquitetônica, tendo em vista a promoção de acessibilidade nas escolas, com
salas implantadas (BRASIL, 2012, p. 9-10).

As salas são classificadas em dois tipos: I e II, conforme pode ser observado
nos Quadros I e II. A primeira está equipada para atender alunos com deficiência,
exceto cegueira, Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) e altas habilidades

13

O Programa instituído pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão- SECADI,
visa informar as ações dos programas aos sistemas de ensino.
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superdotação. Já a segunda, o suporte enviado pelo Ministério da Educação (MEC),
proporciona qualidade no atendimento desses alunos cegos (BRASIL, 2012).
QUADRO 1: Detalhamento da Sala de Recursos Multifuncionais Tipo I

Fonte: (Brasil, Ministério da Educação, 2012).

QUADRO 2: Detalhamento da Sala de Recursos Multifuncionais Tipo II

Fonte: (Brasil, Ministério da Educação, 2012).

Para que as salas sejam implantadas nas escolas, cabe aos gestores
atenderem alguns critérios: ter conhecimento do Plano de Ações Articuladas (PAR)
elaborado pela Secretaria de Educação a qual a unidade está vinculada. Nele deve
conter as necessidades do sistema de ensino tendo como base um diagnóstico
educacional; a escola deve ser da rede pública de ensino regular e estar registrada
no CENSO; para implantação da sala tipo I precisa ter registrada a matrícula de alunos
público alvo da educação especial; para a sala tipo II precisa ter matriculados alunos
cegos. Para ambos os tipos é necessário que a matrícula seja declarada no CENSO;
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a escola precisa ter disponibilidade de espaço físico para funcionamento da sala e
professor com formação para atuar (BRASIL, 2010). Cabe ao gestor sinalizar a
Secretaria de Educação para que possa realizar adesão, cadastro e indicação das
escolas contempladas.
Seja de forma complementar para alunos com deficiência e TGD quanto de
forma suplementar para alunos com altas habilidades/superdotados, as SRM’s
representam um grande marco inclusivo por proporcionarem aos estudantes a
transversalidade de ações inclusivas na escola comum, garantir suporte para
continuidade dos estudos nos mais diversos níveis de ensino e estimular o
desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que impliquem no processo de
ensino e aprendizagem.
As salas multifuncionais vêm a ser o produto da mobilização dos órgãos
gestores - federais, estaduais e municipais amparados pela base legal, por materiais
de sensibilização, recursos financeiros dentre outros elementos pertinentes a
implementação desses espaços. No entanto, apenas essas ações não dão conta de
confirmar a mudança cultural de reorganização e concepção da escola. É preciso que
as projeções e inciativas estejam presentes no Plano Político Pedagógico (PPP) uma
vez que estes espaços representam a parte diversificada no currículo.
Por ser uma modalidade que acontece nas escolas que ofertam a matrícula de
alunos com deficiência a fim de assegurar a permanência com qualidade, na
construção do PPP deve incorporar discussões coletivas sobre a inclusão e mais
precisamente as salas de recursos. O entendimento inclusive é uma determinação
que consta no Manual de Orientação para implementação das Salas de Recursos
Multifuncionais (2010).
Sobre o alinhamento de práticas de ensino que objetivem a inclusão, Mendes
e Medeiros (2012), evidenciam que:
O ensino colaborativo ou coensino é um desses modelos de prestação de
serviço de apoio no qual um professor comum e um professor especializado
dividem a responsabilidade de planejar, instruir e avaliar o ensino dado a um
grupo heterogêneo de estudantes (MEDEIROS, 2012, p. 360).

Como se pode notar, o processo inclusivo traz considerações mais ampliadas
do que a mera convivência de todas as minorias nas escolas. Conclui-se que a
elaboração de um PPP atento dentre outras questões ao currículo e avaliação do

52

processo de ensino aprendizagem torna-se essencial quando pensamos ¨no projeto
da escola que pretende influenciar as políticas públicas educacionais, a partir da visão
do planejamento socializado e ascendente, contribuindo para que as pessoas, escolas
e a sociedade sejam cidadãs ¨ (PADILHA, 2003, p. 95).
As SRM’s com o intuito de oferecer suporte às necessidades do conhecimento
dos estudantes da educação básica, é o espaço de interação, construção e vivência,
pois cooperam paralelamente as salas comuns, na construção do conhecimento dos
aprendizes. Dessa apreensão, conclui-se que, considerá-las separadamente incorre
o equívoco de entendermos a formação fragmentada e perceber os alunos com
deficiência apenas de maneira pejorativa e limitante.
O panorama realizado sobre o funcionamento das SRM’s, embasado nas
políticas públicas, teve como intuito situar o percurso pertinente ao surgimento das
salas para poder, na seção que segue, apresentar discussões que permearão o
campo dos Atendimentos Educacionais Especializados.
2.3 O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
Para garantia dos direitos dos alunos, o MEC lançou a proposta de diretrizes
orientando sobre o Atendimento Educacional Especializado (AEE) nas escolas,
dispondo das informações sobre as características do público alvo, formação de
professores para atuação no AEE e as responsabilidades do sistema de ensino.
O AEE é o instrumento usado nas SRM’s para obtenção do diagnóstico,
acompanhamento–complementação ou suplementação– e avaliação do aluno com
deficiência nas escolas comuns. Para tanto, o sucesso do trabalho requer a
manutenção de estruturas diversificadas de apoio e serviços para acompanhar com
eficácia o público alvo da Educação Especial.
No manual de orientação para implementação das salas de Recursos
Multifuncionais estão contidas, dentre outras orientações, as incumbências do
professor de AEE seja nas SRM’s ou nos Centro de Apoio Especializados (CAE), a
saber:
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;
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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
(BRASIL,2010, p. 8-9).

Nesse sentido, faz- se relevante pensar em alguns aspectos: organização do
acompanhamento, relação entre o currículo adotado nas classes comuns e nas SRM’s
que os alunos frequentam e também nos desafios que se levantam a todo momento
quando a referência é inclusão.
Um destes desafios deve estar atrelado à prerrogativa do currículo. Como
garantido legalmente, os alunos para estarem nas SRM’s não necessariamente
precisam estar matriculados na mesma escola que estudam, isto é, eles podem
estudar em uma escola e serem acompanhados na sala de recursos em outra ou até
mesmo em um Centro de Apoio Pedagógico. Dessa forma, um aspecto deve ser
refletido: como o professor da SRM consegue em sua práxis contemplar esses
diversos currículos?
Um dos critérios atrelados ao papel dos professores que nos leva a pensar
sobre uma possível resposta, é a formação. Este elemento deve nortear o campo
teórico que torna o professor habilitado a realizar os acompanhamentos.
Questionamentos do tipo: Qual concepção tenho sobre inclusão? Sobre deficiência?
Sobre preconceito? Qual a minha função nas Salas Multifuncionais? Ela tem sido
executada? Como os meus alunos têm estado na escola comum? Devem
frequentemente ser feitos para que haja reflexão e autoavaliação profissional.
Como observado, torna-se preocupante a falta de reflexão crítica dos
professores das referidas classes. Muitos trabalhos são dispostos na internet quando
recorremos à categoria Salas de Recursos Multifuncionais, contudo, não são escritos
por professores das classes. Eles não são os protagonistas que apresentam ou
fundamentam a sua empiria, são os sujeitos de pesquisa que acabam sendo descritos
por pesquisadores e outros professores que imergem nesses ambientes para
observar e realizar estudos.
Um estudo realizado por Pasain, Mendes e Cia (2014) no Observatório
Nacional de Educação Especial (ONEESP), deu origem ao texto ¨Salas de Recursos
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Multifuncionais: revisão de artigos científicos¨ com o propósito de descrever e discutir
sobre os artigos produzidos na área do AEE. As categorias analisadas foram formação
de professores, avaliação e funcionamento por serem eixos centrais do observatório.
Dos 25 artigos analisados, constatou-se que a maioria, 14, trata sobre
funcionamento das salas enquanto as temáticas formação de professores e avaliação
foram contempladas apenas em dois trabalhos. (PASAIN, MENDES e CIA, 2014).
Dessa apreensão, conclui-se que as considerações sobre formação de professores
não têm sido priorizadas enquanto elemento fundamental nas pesquisas.
Concordamos com Pimenta (2005) ao reiterar que a formação de professores:
Mobiliza os saberes da teoria da educação necessários à compreensão da
prática docente, capazes de desenvolverem as competências e habilidades
para que os professores investiguem a própria atividade docente, e, a partir
dela, constituam os seus saberes-fazeres docentes, num processo contínuo
de construção de novos saberes (PIMENTA, 2005, p. 258).

As escolas têm recebido com fluência uma clientela cada vez mais
diversificada. Neste sentido, o olhar dos professores e suas atitudes carecem revisão
e consequentemente (re)significação. Com a finalidade de oportunizar esta diretiva, a
Portaria Ministerial n° 1793 publicada em 1994 institui a necessidade de reformular os
currículos dos cursos de pedagogia, psicologia e outras licenciaturas incluindo
disciplinas especificas que estudam os aspectos ético-político-educacionais relativos
às pessoas com deficiência (BRASIL, 1994 apud MARTINS, 2012).
A Resolução CNE/CEB n° 4/2009, institui Diretrizes Operacionais para o AEE
na Educação Básica (BRASIL, 2009), em seu artigo 12, define como requisito para
atuação dos professores nas SRM’s, a especialização lato senso ou cursos na área
continuada em Educação Especial e Inclusiva. Essa prerrogativa capacita os docentes
para atuação de maneira segura e direcionada às particularidades dos alunos com a
finalidade de prestar um acompanhamento condizente e eficaz.
Dessa forma, o professor possui um papel fundamental na promoção da
inclusão nas instituições escolares. Assim, a formação inicial e continuada é de suma
relevância por proporcionar ao docente instrumentos imprescindíveis a sua atuação
pedagógica ¨na qual todos os alunos tenham as oportunidades e as condições de
manifestar o seu potencial singular e humano¨ (BAHIA, 2017).
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O AEE é um dispositivo inclusivo, promovido nas SRM’s, que proporciona a
intervenção pedagógica pertinente à aquisição de conhecimentos específicos para
que os estudantes possam acompanhar o currículo comum da escola regular.
Nas atividades realizadas nas SRM’s, grupais ou individuais considerando as
necessidades dos participantes, o professor media a aprendizagem amparado pelos
recursos pedagógicos, assistivos e tecnológicos fornecidos pelo MEC. É importante
considerar que as salas multifuncionais não foram projetadas para funcionar como
reforço escolar, mas sim como auxiliador da aprendizagem.
Sobre as várias possibilidades interventivas na aprendizagem que viabilizam a
acessibilidade curricular, Alves (2006) correlaciona o papel dos recursos
multifuncionais às habilidades necessárias dos professores para efeito da educação
inclusiva. De acordo com o autor:
[...] Uma mesma sala de recursos, organizada com diferentes equipamentos
e materiais, pode atender, conforme cronograma e horários, alunos com
deficiência, altas habilidades/superdotação, dislexia, hiperatividade, déficit de
atenção ou outras necessidades educacionais especiais. Para atender alunos
cegos, por exemplo, deve dispor de professores com formação e recursos
necessários para seu atendimento educacional especializado. Para atender
alunos surdos, deve se estruturar com profissionais e materiais bilíngues.
Portanto, essa sala de recursos é multifuncional em virtude de a sua
constituição ser flexível para promover os diversos tipos de acessibilidade ao
currículo, de acordo com as necessidades de cada contexto educacional
(ALVES, 2006, p.14).

Para poder explorar literalmente o caráter multifuncional das SRM’s é preciso
planejar e para isto é preciso conhecer os alunos. Apenas os horários dos
atendimentos não dão ao professor, nem do AEE tão pouco da sala comum, subsídios
para perceber as demandas que possuem. Os horários de encontro desses
professores para formação e direcionamento das ações, acabam sendo restritos a um
momento coletivo para passar informações gerais e delegar atividades a fim de
cumprir cronogramas de tarefas externas, totalmente distantes da realidade escolar.
Quanto ao alinhamento dos professores da sala comum com os do AEE, as
Diretrizes da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação
Inclusiva (2008), documento que visa orientar os sistemas de ensino para garantir a
inclusão escolar do público alvo do AEE, endossam que:
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O atendimento educacional especializado disponibiliza programas de
enriquecimento curricular, o ensino de linguagens e códigos específicos de
comunicação e sinalização, ajudas técnicas e tecnologia assistiva dentre
outros. Ao longo de todo processo de escolarização, esse atendimento deve
estar articulado com a proposta pedagógica do ensino comum (BRASIL,
2008, p.16).

Em 2018 o INEP divulgou os resultados do Censo Escolar (2107). Na sessão
intitulada ¨As matrículas da Educação Básica¨ os gráficos informativos sobre o acesso
do público alvo da Educação Especial na Educação Básica, no período de 2013 a
2017, foram publicados. De acordo com o exposto, o percentual de alunos com faixa
etária compreendida entre 4 a 17 matriculados em classes comuns ¨passou de 85,5%
em 2013 para 90,9% em 2017¨ (INEP, 2018, p.10), conforme constatado no gráfico
que segue.

GRÁFICO 1- Alunos, público alvo do AEE, incluídos em classe comum com e
sem AEE e em classes especiais exclusivas no Brasil no período de 2013-2017

Fonte: INEP, 2018

Do exposto, é notório perceber que o percentual de alunos público alvo do AEE
que frequentam as classes comuns foi crescente e consequentemente o quantitativo
de alunos matriculados apenas nas classes especiais diminuiu em todas as regiões
brasileiras. Considerando este resultado e compreendendo que o segmento da
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Educação Básica é ofertado em sua maioria nas escolas municipais, tem-se um
considerável quantitativo de alunos com deficiência matriculado nas escolas comuns.
Dessa forma, entendemos que o programa teve uma boa aceitação por parte das
famílias e por parte dos estudantes representando assim avanços e garantias
inclusivas.
Dessa prerrogativa, para assegurar a qualidade na permanência desses
estudantes e evitar a evasão escolar, importa salientar que os professores são sujeitos
imprescindíveis nesse contexto. Nas palavras de Muller e Surel (2002), as políticas
públicas constituem um cenário em que a realidade inclusiva é vislumbrada, contudo,
a resolução de conflitos, os imprevistos cotidianos, o processo de aprendizagem é
conduzido por estes atores sociais que desenvolvem no chão da escola estratégias
com intenção de cumprir com o estabelecido legalmente.
Tendo em vista a realidade que ainda permeia o contexto educacional
brasileiro, o de não aceitação de alunos com deficiência nas escolas, ter SRM’s nas
instituições representa para alguns profissionais a chance de transferência do papel
do professor da sala comum para o do AEE. Esta transposição demarca
cotidianamente os espaços em que o público-alvo do AEE é aceito, em outras
palavras, na resistência do professor é que atitudes preconceituosas emergem e
minam as iniciativas de inclusão.
Considerando o AEE como uma relevante proposição inclusiva, outro fator que
minimamente diminui o potencial desses espaços é a delimitação dos alunos que
podem fazer parte desse acompanhamento, uma vez que, os estudantes com
dificuldades de aprendizagem, a exemplo, do Transtorno de Défict de Atenção e
Hiperatividade (TDAH) e da Dislexia não podem ser contemplados com o
acompanhamento nessas salas ficando excluídos ¨ legalmente ¨ por uma política
pública14 que objetiva assegurar a inclusão escolar.
No município de Santo Antônio de Jesus essa normativa não é considerada.
Nas SRM’s, além do acompanhamento aos estudantes com TGD, deficiências e altas
habilidades, alunos com disgrafia, discalculia, dislexia, TDAH, dentre outras
dificuldades de aprendizagem, têm o direito de frequentar as salas de recursos. A
escola tem a total autonomia para matricular os estudantes que apresentam

14

Resolução CNE n° 4/2009.
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dificuldades de aprendizagem no AEE, desde que haja o consentimento dos pais, sem
necessariamente informar à Secretaria de Educação do município.
Uma escola que comunga das bases inclusivas entende que o princípio básico
é garantir a oportunidade de escolarização a todos os aprendizes. Uma vez entendida
sua prioridade, é necessário manter os alunos com e sem deficiência nos espaços
heterogêneos para que sigam o processo de escolarização em conformidade com
princípios legais e compactuar com a formação social e intelectual desses estudantes.
São muitos os equívocos que comprometem a qualidade do AEE. Um deles se
configura mediante a separação desse campo da educação geral e impede que os
professores das SRM’s participem da dinâmica das classes comuns, ou seja, a não
comunicabilidade entre esses educadores implica no desgaste do serviço oferecido.
Assim, temos o AEE como lócus na escola regular, porém o entendimento de especial
ainda se encontra impregnado nessas práticas de maneira a concentrar a atuação
pautada na vertente médico- pedagógica (JANNUZZI, 2004).
Ademais, na prática temos percebido que o AEE tem ocultado, através da
nomenclatura e da ocupação do espaço nas escolas regulares, a natureza da
educação especial, se nos reportamos que existe o distanciamento dos profissionais
das salas que não participam dos encontros escolares com as famílias, que não
participam dos conselhos de classe, nem dos planejamentos.
A Lei Brasileira de Inclusão (2015), visando à inclusão social e cidadania das
pessoas com deficiência, estabelece no artigo 27 a oferta de profissionais de apoio
escolar (BRASIL, 2015). Com esse advento, a presença dos cuidadores nas escolas,
conforme observado, têm possibilitado que os alunos com deficiências possam ser
notados nas salas comuns, pois dada a sua inexperiência e anseio em ajudar estes
alunos, os profissionais de apoio, recorrem frequentemente aos professores do AEE
na busca por atividades e metodologias que incluam estes estudantes nas aulas.
Não cabe mais considerar a SRM como um espaço alheio à dinâmica da
escola. Isso desencadeia, nesses ambientes, atitudes de preconceito. As salas de
recursos, por meio do AEE, são espaços de combate à exclusão, posto que,
possibilitam a inserção e permanência de todos os alunos nas escolas, através da
consideração de que capazes de transitar por todos os espaços- escolares e sociaisque quiserem, com autonomia e respeito.
Deste contexto nacional com vistas a garantir uma educação de qualidade em
que os direitos humanos sejam concretizados a partir de formação que intencione
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dentre outros elementos, encorajar e dar aos sujeitos autonomia trataremos de
apresentar no capítulo seguinte o método, o campo de pesquisa, a cidade de Santo
Antônio de Jesus (BA), mais especificamente o cenário educacional do município.
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3 PREPARANDO A COSTURA: APRESENTAÇÃO DO MÉTODO

Este capítulo apresenta uma abordagem teórica sobre a pesquisa narrativa e
expõe os elementos necessários para o caminhar da pesquisa, a saber, o espaço
onde se desenvolve o estudo, os sujeitos envolvidos e quais métodos foram utilizados
na investigação.
3.1 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE O MÉTODO
A escolha do método deve estar subordinada ao objetivo que o pesquisador se
propõe a pesquisar. Dessa forma, a eleição de um método, ainda na fase de
estruturação da pesquisa, possibilita a descrição de um caminho investigativo visando
chegar a um resultado coerente com a intenção do estudo.
A fim de analisar as narrativas das professoras das Salas de Recursos
Multifuncionais sobre preconceito e inclusão vividos/relatados pelos alunos em
situação de inclusão, adotamos como método investigativo a abordagem qualitativa,
pois consideramos que mediante observação, análise, descrição e compreensão do
fenômeno conseguiremos alcançar o objetivo proposto.
De acordo com Horkheimer (1983) este alinhamento fortalece o sucesso da
pesquisa tendo em vista que “a influência do material sobre a teoria e a aplicação da
teoria ao material não é apenas um processo intracientífico, mas também um processo
social¨ (HORKHEIMER, 1983, p. 122). Assim, priorizando as subjetividades contidas
nos relatos das professoras sobre o processo de inclusão e preconceito vividos pelos
alunos em situação de inclusão, definimos como ponto crucial para análise, suas
narrativas.
Escolhemos partir das narrativas de professores enquanto metodologia de
pesquisa por ser uma forma de compreender a experiência humana, tão valorativa
nas pesquisas sociais. Os seres humanos costumam por meio da linguagem relatar
vivências do seu cotidiano e requerer do outro opinião, conselho ou às vezes somente
querem ser ouvidos, sem ter que necessariamente alguém acrescente ou indague
acerca de sua fala. Estes relatos versam sobre fatos ocorridos na família, no trabalho
ou na rua.
Enfim, esta ação corriqueira e aparentemente simples é um campo vasto para
autorreflexão e mudanças de práticas. Trazendo estas premissas para a área da
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educação, professores cotidianamente compartilham suas experiências

nos

momentos de planejamento, de encontros casuais, no lanche. São histórias contadas
e ouvidas, porém quase nunca refletidas, soam na maioria das vezes como desabafos
em dias extensos e intensos de aula com turmas numerosas e toda problemática que
permeia o contexto das escolas públicas municipais.
Assim, uma face da disparidade que permeia a interpretação do termo narrativa
é trazida para a discussão, o senso comum. No entendimento comum, a narrativa
pode sugerir compreensão ou velar fatos importantes que a depender da ótica, do
sujeito que relata, julga relevante ou não, seu aparecimento ao longo do momento.
Todo discurso é permeado de intenções. Estas variáveis intencionais fazem com que
o emissor oculte importantes padrões biográficos e /ou sociais.
Na face da pesquisa social, estas atitudes geram a diversidade de
interpretações porque estão diretamente ligadas à busca teórica e investigativa pelo
entendimento que leva à produção de sentidos dos sujeitos. (FERRAROTTI, 1998)
argumenta que a pesquisa biográfica ¨se torna instrumento sociológico que parece
poder vir a assegurar esta mediação do ato à estrutura de uma história individual à
social¨. (FERRAROTTI, 1998, p. 20).
Os professores ouvem muitas histórias de alunos. Estas histórias versam sobre
suas famílias, suas vivências e se revelam possíveis explicações para os diversos
comportamentos em classe. O estudo das narrativas, dessa forma, reflete as maneiras
que os humanos têm experiências no mundo.
Neste contexto, a investigação sobre a pertinência do ato reflexivo, perante as
experiências profissionais cotidianas, configura-se objeto de estudo dessa
modalidade de pesquisa qualitativa cujo cunho apresenta como viés o entrelaçamento
dos sentidos produzidos pelos professores-narradores-autores e os impactos deles
sobre a formação dos estudantes.
De acordo com Larrosa (1994) ¨É contando histórias, nossas próprias histórias,
o que nos acontece e o sentido que damos ao que nos acontece, que damos a nós
próprios uma identidade no tempo¨ (LARROSA, 1994, p. 69). Ao falar de mim, narro
algo a meu respeito, e quando narro algo a respeito do outro também estou
demonstrando quem sou e como me constituo. Quando os sujeitos da pesquisa
narram, seja a si próprio ou os seus alunos, estão de certa forma, demonstrando como
se constituem enquanto professores, trazendo com as narrativas, uma variedade de
sentidos.
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Nessa dialética entre o individual e o social, a pesquisa autobiográfica segundo
Moita 1995, faz ressurgir elementos da bagagem cultural bem como valores,
conhecimentos, crenças a serviço de revelar a(s) identidade (s), num diálogo com os
seus contextos.
A pesquisa autobiográfica possibilita a compreensão dos sentidos que os
autores atribuem em suas experiências profissionais que tem como base uma
referência teórica, denominada saber da experiência (LARROSA, 2011).
A experiência como algo vivenciado, externo, afeta o sujeito e produz efeitos
em sua maneira de agir, de pensar. Assim, nessa perspectiva subjetiva e social nos
ambientes escolares, mediante contato com os professores das salas multifuncionais,
podemos contemplar a proposta da pesquisa.
3.2 O CAMPO DA PESQUISA
A cidade escolhida para ser o campo da pesquisa foi Santo Antônio de Jesus
que está situada a 180 km da capital baiana. Pelo fato de ter trabalhado durante vários
anos no município como professora de todos os segmentos da Educação Básica e ter
tido contato com alguns professores e alunos com deficiência, transtornos globais,
altas habilidades/superdotação e dificuldades de aprendizagem, público-alvo das
SRM’s, de acordo com decisão municipal, elegemos como lócus de pesquisa a cidade
de Santo Antônio de Jesus.
Por ter uma dimensão menor, entendemos que a pesquisa no município de
Santo Antônio de Jesus proporciona ¨estudar o conjunto das tendências sociais, para
que sejam compreendidas empiricamente pela totalidade¨ (ADORNO, 1973 apud
BELÉM, 2019, p.67), considerando, é claro, o estranhamento do pesquisador com o
objeto de pesquisa evitando confusões entre o ¨geral ou singular¨ (BELÉM, 2019,
p.67).
No que se refere à educação, na cidade há cinquenta e quatro escolas públicas
municipais. Desse quantitativo, trinta e duas delas está localizada na zona urbana e
duas e vinte e duas na zona rural, três são da rede estadual, oferecem o Ensino Médio
e vários particulares que ofertam da educação infantil até o Ensino Médio.
Do quantitativo total de escolas municipais, apenas onze, têm SRM’s e estão
concentradas na zona urbana, representando um percentual equivalente a 21%.
Quanto às matrículas dos alunos da Educação Infantil até os anos finais do Ensino
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Fundamental II, os dados do Censo Municipal (2019), apontaram 11.564, no entanto,
somente 166 alunos estão matriculados nas SRM’s, equivalendo a 1,44% do total de
matrículas.
3.3 TRAJETÓRIA DA PESQUISA
Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar as narrativas das professoras
das Salas de Recursos Multifuncionais sobre preconceito e inclusão vividos/relatados
pelos alunos em situação de inclusão. Para que o objetivo fosse alcançado, foram
eleitos como sujeitos de pesquisa seis professoras das Salas de Recursos
Multifuncionais.
De início, foi realizado um primeiro contato com a Secretaria de Educação do
município de Santo Antônio de Jesus para identificar o quantitativo de escolas que
possuem as SRM’s, de professores e o total de alunos com deficiência declarados no
Censo Municipal do período de 2016 a 201915.
Dessa ação, definimos como instrumentos para coleta de dados o questionário,
a observação e a entrevista semiestruturada. Resolvemos utilizar o questionário,
inicialmente, por ser uma forma de os sujeitos compreenderem melhor o conteúdo que
estávamos pesquisando.
Antes de formalizar o convite para participar da pesquisa, a pesquisadora
visitou as onze escolas municipais que tem SRM’s para contato prévio com as onze
professoras, após iniciar o protocolo no Comitê de Ética. Nesse momento foi explicado
sobre a pesquisa, as finalidades e trajetória, dentre outras abordagens que foram
surgindo tendo como relevância o objetivo do estudo.
Neste momento muitas docentes apresentaram resistência em participar e, os
motivos eram os mais variados. Iam desde o sentimento de insatisfação, pois alguns
pesquisadores tinham realizado estudos nas suas salas e depois não voltaram para
apresentar os resultados; outras porque simplesmente não tinham interesse; outra,
segundo informou o diretor, porque a escola estava sendo reformada e todos os
alunos haviam sido relocados, exceto os da SRM; outra porque estava chateada com
o município devido não ter sido liberada a sua aposentadoria.

15

Os dados do Censo Municipal (2016 e 2017) embasaram o projeto de Pesquisa do Mestrado. Os divulgados em
(2018) fundamentaram o texto de qualificação e os de (2019) comparados aos outros números fornecidos,
possibilitaram à análise das entrevistas.
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Mesmo assim, mediante diálogo com as professoras das SRM’s foi entregue
um questionário contendo informações básicas referentes à atuação delas nas salas,
número e frequência de alunos, dentre outras perguntas de sondagem para
caracterizar o perfil dos sujeitos, como pode ser constatado no Questionário para
identificação dos sujeitos da pesquisa (APÊNDICE II).
Ao final do questionário constava o convite para participação da pesquisa.
Logo, o critério de seleção para eleição dos sujeitos da pesquisa foi motivado pela
disposição das professoras em colaborar com o estudo.

No dia seguinte, a

pesquisadora retornou às escolas para recolher as respostas.
Mesmo alguns docentes respondendo ao questionário, nem todos se
dispuseram a participar da pesquisa. Outros docentes entregaram o instrumento em
branco. Nas onze escolas visitadas, treze professores trabalham nas SRM’s, isto é,
em duas escolas havia duas professoras, uma para cada turno. Nas demais, apenas
uma docente. Do total, seis regentes, de escolas distintas, aceitaram o convite.
É importante ressaltar que antes de ir a campo havíamos iniciado o processo
de cadastramento no Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) mediante submissão do
projeto. A pesquisa foi aprovada no CEP da Universidade do Estado da Bahia (UNEB)
no dia 26/03/2020 sob o número do parecer 3.935.231.
As entrevistas aconteceram, somente nas escolas que as participantes haviam
manifestado interesse, após assinarem o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido-TCLE (APÊNDICE I). O momento da entrevista foi oportuno, pois permitiu
novamente a observação da escola, da sala e do relacionamento entre o professor e
alunos visto que a todo instante éramos surpreendidas por estudantes que vinham até
às classes solicitar ajuda da professora.
A pesquisadora foi em média quatro vezes, em cada uma das seis escolas, em
horários distintos, para realizar as observações. Como critérios para esta etapa
definimos: a observação do ambiente escolar, acessibilidade arquitetônica,
localização das SRM’s, mobiliário e estrutura do espaço, materiais disponíveis nas
salas, relação dos professores do AEE com os alunos, relação dos professores das
salas comuns com os do AEE. O conteúdo das observações serviu de base para a
interpretação das entrevistas, descrição do lócus da pesquisa e melhor compreensão
da dinâmica escolar informada pelas professoras.
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3.4 CARACTERIZANDO OS SUJEITOS DA PESQUISA
Para preservar os nomes dos sujeitos e das escolas, letras e números foram
utilizados como referência. A lógica para a denominação deu-se mediante a ordem de
recolhimento dos questionários da pesquisa, ou seja, a professora da Escola 1 foi a
primeira a aceitar, a da Escola 2 logo em seguida e assim por diante.
As professoras denominadas como P1, P2, P3, P4, P5 e P6, trabalham na
Escola 1, Escola 2, Escola 3, Escola 4, Escola 5 e Escola 6 respectivamente, têm
idades compreendidas entre 41 a 55 anos. São concursadas da rede municipal de
Santo Antônio de Jesus, com jornada de 40 horas semanais, não necessariamente,
na sua totalidade, nas SRM como é o caso de duas professoras.
Desse universo, três professoras da rede municipal

P1, P2 e P6 há alguns

anos realizaram cooperação técnica na rede estadual trabalhando no AEE no único
Centro de Apoio Pedagógico (CAP) da cidade porque não havia SRM’s para elas, que
ficaram neste regime até o final do ano de 2018 quando finalizou o acordo e tiveram
que retornar à rede municipal para atuar com o AEE. É importante ressaltar que em
função do retorno dessas regentes, duas escolas municipais passaram a ofertar o
AEE e uma outra pôde ampliar o número de matrículas.
Uma das professoras possui deficiência auditiva e problemas de dicção e
afirmou que se sentia confortável em trabalhar no CAP no setor de adaptação de
materiais, porém mediante o seu retorno para a rede municipal teve problemas quanto
à adaptação, no sentido de voltar a ser professora de classe comum. De acordo com
a sua colocação, imaginava ter dificuldades de aceitação pelos alunos por conta de
seus problemas. Como a escola estava com o quadro de professores completo, a
docente ficou por um período como porteira, antes de começar a auxiliar a outra
professora da SRM.
Com formação inicial que habilite a docência nas salas, o tempo de trabalho
das docentes no AEE varia entre dois a quinze16 anos. Com relação ao tempo de
vínculo nas escolas, varia consideravelmente devido ao encerramento da cooperação
entre o município e o estado. Para tanto as informações da relação entre professor, o
tempo de atuação nas salas e o tempo de trabalho na unidade, estão descritas na
tabela abaixo.
16

Mesmo a política trazendo como marca temporal o ano de 2008, a referida professora trabalhava no Centro
de Apoio Pedagógico desde 2004, totalizando quinze anos no atendimento especializado.
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TABELA 1 – Relação professor tempo de atuação nas SRM, tempo de trabalho
na escola

Professor
P1

Tempo de atuação nas
SRM’s
15 anos

Tempo de trabalho na
escola
2 anos

Formação
acadêmica
Pedagogia

P2
P3
P4
P5
P6

2anos
8 anos
3 anos
7 anos
8 anos

2 meses
4 meses
16 anos
7 anos
1 ano e 10 meses

Pedagogia
Pedagogia
Pedagogia
Pedagogia
Pedagogia

Fonte: Autora

Antes de estarem nas salas de recursos cinco professoras informaram que
trabalhavam na escola comum. A professora P1 ficava na creche, P2, P3, P4 e P5 no
ensino fundamental I, enquanto apenas P6 informou que sempre esteve na educação
especial.
Faz- se importante acrescentar que nas escolas municipais o que é definido
como público alvo do AEE, a saber, alunos com deficiência, transtornos globais, altas
habilidades/superdotação não é totalmente considerado visto que, em decorrência do
elevado índice de alunos com TDAH nas salas comuns, a Secretaria de Educação por
intermédio da Coordenação de Educação Especial abriu um precedente que permite
a matrícula de alunos com TDAH e demais dificuldades de aprendizagem nas SRM’s.
Com essa variável, as professoras apontaram que nas salas de recursos alunos
com TGD, TEA, autismo, TDAH, deficiência mental e intelectual recebem
acompanhamento para complementar a aprendizagem. As sessões variam entre 50
minutos a 2 horas, acontecem em média duas vezes por semana independente de os
alunos possuírem ou não diagnóstico.
Das seis escolas pesquisadas três delas, Escola 1, Escola 2 e Escola 4,
acompanham apenas alunos da instituição e as demais, Escola 3, Escola 5 e Escola
6, recebem também alunos que não são matriculados na escola. Segundo informou
P3, a SRM da sua escola acompanha um aluno de escola particular; a Escola 6,
situada na via que dá acesso a saída do município, recebe alunos da zona rural devido
a fácil localização.
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No que faz referência ao número de alunos matriculados nas SRM’s das seis
escolas e o percentual de frequência, os dados foram organizados na tabela que
segue.
Tabela 2: Relação número de alunos e frequência 17 nas SRM’s
Escola

Alunos matriculados

Frequência dos alunos

E1

7

50%

E2

7

90%

E3

20

90%

E4

20

60%

E5

16

95%

E6

22

65%

Fonte: Autora

3.4.1 Panorama das escolas observadas

Como informado anteriormente, as diversas visitas permitiram observação do
lócus de pesquisa. Dessa forma, a Escola 1, recentemente reformada, funciona nos
turnos matutino e vespertino com as turmas da Educação Infantil até o Ensino
Fundamental I. A sala de recursos fica no hall da escola, próximo à sala da direção.
De livre acesso, não possui degraus ou impedimentos que sejam necessários
acessibilidade arquitetônica.
Possui as mesmas dimensões das demais salas de aula e é estruturada tanto
quanto aos mobiliários quanto aos recursos pedagógicos recebidos pelo MEC, bem
como jogos, materiais dourados, dentre outros. Dispõe de computador, jogos
adaptados confeccionados pelas professoras, mesas, cadeiras, três armários e tem
acesso a internet. A professora precisou comprar um tablet para trabalhar visto que
julgou necessário possuir o atrativo para motivar a frequência dos alunos que

17

No questionário para construção do perfil das professoras, foi solicitado que fizessem uma estimativa em
termos percentuais sobre a frequência dos alunos nas SRM’s. Logo, os dados dispostos na tabela foram feitos a
luz das constatações fornecidas pelas docentes.
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inicialmente eram relutantes quanto à ideia de estar nas salas. O cronograma de
atendimentos fica exposto para consulta da programação semanal.
A Escola 2 foi municipalizada, funciona do 1° até o 5 ° ano, nos turnos matutino
e vespertino. Segundo a professora do AEE, a instituição, assim como outras do
município, foi contemplada pelo MEC, para receber os materiais para a sala de
recursos multifuncionais, mas por falta de espaço não funcionava.
Em 2018 o espaço passou por uma reforma, o que permitiu ampliar a Sala de
Recursos Multifuncionais. Ainda assim a sala é muito pequena e não é acessível. Para
frequentar a sala, o aluno precisa subir um degrau bastante alto, pois a rampa fica do
outro lado, na parte que dá acesso às salas de aula. Quanto à localização, percebi
que a sala, por alguns professores intitulada como jaula em função do tamanho e da
grade na porta e na janela, fica distante das outras salas, localizando-se na parte em
que está a sala dos professores, direção, secretaria. Os alunos do AEE ficam sem
interação com os colegas causando assim o constrangimento, já que o espaço é
caracterizado pelos colegas como ¨sala de doentes¨.
A Escola 3 também foi municipalizada funciona da Educação Infantil até o 9°
ano do Ensino Fundamental II, nos dois turnos vespertino e matutino. Possui uma
estrutura adequada, salas de aula amplas e áreas livres para convivência dos alunos.
A docente P3 junto com gestão da Escola 3, coordenadores e vice-diretores,
arrumaram uma sala que estava ociosa e sendo utilizada como.
A fim de que os acompanhamentos fossem iniciados, ainda no final do ano de
2019 para os alunos do Ensino Fundamental I e II, a professora solicitou que as
colegas compartilhassem os mobiliários. Materiais dourados e jogos que estavam
guardados na escola serviram para composição da sala e alguns jogos adaptados
para o AEE foram confeccionados pela professora. Dessa forma, a SRM, atualmente,
dispõe de armário, material pedagógico, impressora que não funciona, pois não tem
tinta, computador com internet e duas estantes. O cronograma também fica disposto
para divulgação dos atendimentos.
A Escola 4 é municipalizada, recentemente reformada, acolhe alunos da
Educação Infantil até o Ensino Fundamental I nos dois turnos. Possuiu apenas uma
área para recreação e as salas são amplas. Fui recebida na secretaria, local onde foi
realizada a entrevista por decisão da professora que também é vice-diretora. Neste
dia, estava atendendo várias demandas de matrículas e transferências escolares.
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Entendendo que a dinâmica iria comprometer o desenvolvimento da entrevista,
sugeri voltar outro dia quando pudesse ser recebida de maneira mais tranquila,
propondo até que fosse em outro local, entretanto, a professora preferiu me atender
logo naquele momento e naquelas circunstâncias.
Impossibilitada de ir à sala, em função do suporte que a professora estava
dando na secretaria, informou que anterior à reforma a sala funcionava de maneira
improvisada no laboratório, contudo, após a reestruturação do espaço a SRM passou
a ter uma localização dentro da instituição. Assim, segundo relato, os
acompanhamentos acontecem tendo como subsídio computador, dois notebooks,
internet móvel, matérias didáticos pedagógicos e mobiliários para atender alunos do
ensino fundamental I. A sala não possui impressora, porém não vem a ser um
problema já que as atividades são impressas previamente na secretaria.
A Escola 5 também municipalizada, funciona do maternal ao CIAP II ano II- 5°
ano do Ensino Fundamental I, nos turnos matutino e vespertino. O local é
relativamente pequeno, há muita área livre, pois, a instalação anteriormente
funcionava como creche particular, porém as salas não comportam com conforto o
quantitativo de alunos em cada série.
A Sala de Recursos Multifuncionais, composta por jogos adaptados e os
recebidos pelo MEC, mobiliário e equipamentos tecnológicos, fica num local de difícil
acesso porque os alunos têm que passar pelo refeitório, outra sala e um corredor para
chegarem ao local.
Um cadeirante não consegue acessar o ambiente que internamente é muito
pequeno. A professora acompanha os alunos de segunda a quinta e nas sextas-feiras
fica na escola apenas no primeiro horário tanto matutino quanto vespertino, pois
designa este dia para ir às escolas regulares em que os alunos estão matriculados
com o intuito de alinhar e discutir as ações com as professoras das classes comuns.
A Escola 6 funciona nos dois turnos, com as turmas do Ensino Fundamental I
e II. A Sala de Recursos Multifuncional é pequena e está situada na entrada da escola.
Os acompanhamentos são comprometidos visto que não há ventiladores nem poço
de ventilação. O ambiente torna-se inóspito, em função da impossibilidade de manter
a porta da sala aberta para circulação de ar, pois uma vez estando aberta o porteiro
não consegue recepcionar as pessoas que chegam à escola já que os dois, porta e
portão, não podem estar abertos simultaneamente.
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A chegada à sala, apesar de estar na parte inicial da escola, não é acessível
tendo em vista que um cadeirante não consegue adentrar no espaço. A professora
trabalha em uma SRM que oferece apenas como suporte jogos adaptados que foram
construídos pela docente, material dourado, pedagógico que define como: lápis de
cor, lápis, papel, EVA. Durante a entrevista informou que a Secretaria de Educação
pediu que enviasse uma lista contendo os recursos básicos que precisava para
acompanhar os alunos do Ensino Fundamental I e II no ano de 2020, porém ainda
está no aguardo dos itens para dar continuidade ao processo de complementação da
aprendizagem.
O computador está quebrado não tem acesso à internet, nem impressora. A
professora traz os materiais no pen drive e os imprime na secretaria. O mobiliário é
composto apenas por uma mesa redonda, 4 cadeiras e um armário. De acordo com o
relato da docente, funcionários da escola por entenderem que o atendimento é único,
vão remanejando os mobiliários da SRM para outras dependências da escola.
3.5 INSTRUMENTOS DE COLETAS DE DADOS
Em função do objeto de estudo, os instrumentos utilizados para realização da
coleta de dados foram o questionário, entrevista e observação. O questionário com o
propósito de delinear o perfil dos sujeitos de pesquisa e apontar as varáveis de um
grupo social (RICHARDSON, 1999) foi entregue às professoras, após conversa
informal sobre o objetivo do trabalho. Depois a pesquisadora retornou às escolas para
recolher e posteriormente analisar o material.
Por meio da entrevista semiestruturada buscou-se inquietar os professores,
oferecendo-lhes um espaço propício à construção de discursos mantendo sua própria
lógica de raciocínio. Mesmo seguindo um roteiro pré-estabelecido, essa modalidade
de entrevista permitiu que adaptações e complementações fossem feitas a fim de
obter as respostas necessárias à finalidade da pesquisa, já que existiu boa interação
entre pesquisadora e entrevistada.
Para Schütze (2007):
Mediante a recordação do passado, na narração autobiográfica de certas
fases e episódios da vida ou ao narrar a história de vida como um todo, o
narrador exprime uma ordem e estrutura de identidade básica para a sua vida
que é vivida e experienciada até o momento e que se expande em direção ao
futuro que está por vir (SCHÜTZE, 2007, p. 8).
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Por se tratar de memórias é imprescindível que os participantes sintam
confiança em quem está mediando. Os primeiros encontros serviram para que os
sujeitos da pesquisa e a pesquisadora pudessem se conhecer melhor, possibilitou
também a realização das observações e, posteriormente em local e horário definidos,
pelas entrevistadas, as entrevistas individuais foram realizadas.
É importante salientar que antes desse momento, foi feito um pré-teste, com
uma professora, para verificação do roteiro e sondagem sobre adequação do
instrumento ao objetivo proposto na pesquisa. Esta etapa é de extrema relevância
para o sucesso do estudo uma vez que possibilita ao entrevistador, além da noção do
tempo de duração do momento, a dimensão das possíveis fugas do tema que as
perguntas podem suscitar.
Após esta etapa, o roteiro foi reformulado passando a ter dezessete questões
e organizado conforme delineamento da pesquisa, a saber: questões relacionadas à
inclusão; preconceito e Salas de Recursos Multifuncionais. Conforme delineado no
(APÊNDICE III), as questões foram dispostas com o objetivo de manter a coerência
mediante os objetivos específicos visando encontrar resposta para pergunta da
pesquisa.
A identidade dos sujeitos foi preservada bem como os nomes das escolas e de
alunos que foram citados no decorrer das narrativas. As entrevistas foram gravadas e
transcritas na íntegra. As observações pertinentes as respostas e comportamento das
professoras foram registradas pela pesquisadora no desenrolar das entrevistas.
O registro das impressões espontâneas aliadas ao caráter exploratório da
entrevista atribuíram as observações não-estruturadas a função de complementar a
coleta de dados, pois o não-dito, as hesitações, o relacionamento entre os
profissionais da escola e os alunos, dentre outros comportamentos, foram essenciais
na leitura e interpretação das subjetividades expressadas nas narrativas. Para Bosi
(2004) o que não é verbalizado pelo narrador, todavia, percebido pelo pesquisador no
caso os lapsos e incertezas, configuram ao relato o selo de autenticidade.
A materialização das histórias orais deu-se por meio das transcrições que de
maneira fiel foram realizadas pela pesquisadora após as audições. A partir da dialética
indivíduo e sociedade que sofre fortemente incisões dos fenômenos culturais que
estabelecem os limites e as contradições sociais (CROCHÍK, DIAS E RAZERA, 2015),
a coleta de dados favoreceu a reflexão, à luz das percepções das professoras das
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SRM’s sobre as relações entre escola e sociedade para alunos em situação de
inclusão.
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4 ALINHAVANDO OS RETALHOS: ANÁLISE DAS ENTREVISTAS

Este capítulo é dedicado à análise das narrativas das professoras atuantes nas
Salas de Recursos Multifuncionais relacionada às suas concepções e percepções,
enquanto professoras de alunos em situação de inclusão, sobre as questões de
preconceito e inclusão vivenciadas pelos estudantes na educação básica, mais
precisamente no Ensino Fundamental I e II.
As categorias da pesquisa foram estabelecidas mediante a definição dos
objetivos geral e específicos quais sejam: Inclusão nas escolas; vivências na SRM; o
preconceito e os alunos em situação de inclusão. Com o propósito de auxiliar a análise
das narrativas, apresentamos as categorias, no quadro abaixo, com as respectivas
subcategorias que se fizeram necessárias, para contemplar o objetivo da pesquisa,
mediante as transcrições e análise das narrativas das entrevistadas.
QUADRO 3: Categorias e subcategorias de pesquisa
Categorias
Inclusão nas escolas

Subcategorias
Conhecer para incluir;
Acessibilidade atitudinal:
Professores das SRM’s neste contexto;
O preconceito e alunos em Significado do preconceito;
situação de inclusão
Preconceito aos alunos em situação de inclusão:
família, escola e colegas;
A piedade e o preconceito.
Vivências na SRM
Funcionamento da SRM;
Preconceito aos alunos em situação de inclusão:
escola e colegas;
O que tem sido dito na SRM sobre a vivência nas
escolas regulares?
Fonte: Dados da pesquisa, 2020

Na categoria relativa à inclusão, questões como concepção do incluir; crenças
sobre inclusão e escolarização de alunos com deficiência; as salas comuns e a
inclusão; tornaram-se instrumento de reflexão das professoras. No que tange o
preconceito, por meio de interpelações provocadoras (compreensão sobre
preconceito; relacionamento dos colegas, professores e demais funcionários da
escola com os alunos das SRM’s), buscamos identificar e analisar as situações de
preconceito e inclusão relatadas pelos alunos. Na terceira categoria, sobre as Salas
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de Recursos Multifuncionais, considerações a respeito do funcionamento e vivências
com alunos em situação de inclusão nestes ambientes foram feitas para entender o
que nelas tem sido realizado.
4.1 INCLUSÃO NAS ESCOLAS
Apesar de ser uma temática que pode soar desgastada ou maçante, tendo em
vista a quantidade de produções escritas (ZERBATO; MENDES, 2018), (COSTA,
2012), (SANTOS, 2013), (CROCHÍK, 2009, 2011, 2012, 2013), (SILVA, 2009, 2013)
e palestras na área, muito ainda tem que ser esclarecido, uma vez que o conceito de
educação inclusiva tem sido confundido com o de inclusão educacional (SANTOS,
2013). Aqui, amparado na definição de Bueno (2008), cabe pontuar a dicotomia que
envolve esses conceitos.
A inclusão escolar refere-se a uma proposição política em ação, de
incorporação dos alunos que tradicionalmente têm sido excluídos da escola,
enquanto que a educação inclusiva refere-se a um objetivo político a ser
alcançado (2008, p. 49).

A inclusão escolar, neste sentido, vem a ser o ato de matrícula dos alunos nas
escolas regulares enquanto a educação inclusiva é constituída por uma gama de
ações que favorecem o aprendizado valorizando a diversidade e que afirmem o
respeito às diferenças (ALVES, 2002).
A carência de entendimento relativo à ponderação realizada, permite-nos
perceber o quão rasos têm sido os debates a respeito da inclusão. Considerando os
aspectos observados e percebendo que a educação é um processo formativo e, como
tal, a concepção dos conceitos evidenciados serve para que possamos desenvolver a
capacidade de não compactuar com a injustiça social que compromete o processo de
humanização. Esse esclarecimento torna-se relevante na análise das narrativas.
Grande parte dessa problemática apresenta raízes no precedente de que a
inclusão educacional nos países em desenvolvimento é mais custosa devido à
privação de apoio institucional e financeiro (SANTOS, 2013 apud AISCOW, 1997;
MITLLER, 2003).
Além disso, a concepção funcional de escola possui princípios ainda pautados
na tradicional ação de ensinar conteúdos e a aprendizagem eficaz na perspectiva
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normalizadora é entendida como a capacidade que os alunos têm de assimilar o que
lhes foi passado e reproduzir, de maneira automática, o que foi visto em classe.
Tomando como base o princípio inclusivo, englobar ¨todos os alunos de
minorias sociais que devem estudar em conjunto com os demais em salas de aula
regulares¨(CROCHIK, 2008, p. 123), a escola precisa assumir outra centralidade até
porque nem todos conseguem e/ou querem apenas aprimorar sua capacidade de
recepção.
Embora a Teoria Crítica da Sociedade não se ocupe acerca da deficiência ou
da inclusão, os apontamentos sobre educação feitos por Adorno (1972) carecem ser
citados para fundamentar tal perspectiva. Assim sendo, nas palavras do autor:
O problema da imanente falsidade da pedagogia reside em que recorta a
coisa tratada à medida dos receptores, e não constitui um trabalho puramente
objetivo pela coisa mesma. É mais um trabalho “pedagogizado”. Já por esta
razão deveriam os alunos sentir-se inconscientemente enganados
(ADORNO, 1972, p. 69).

À luz deste ideal “pedagogizado”, alunos com dificuldades de aprendizagem e
com deficiência não são bem quistos nos ambientes escolares porque acabam
lembrando ao professor a heterogeneidade que habita em suas classes já que seus
tempos e maneiras de aprendizagem são diferentes, revelando a necessidade de
outra prática pedagógica.
Concordamos com Batista (2000) ao criticar que quando o ensino é apenas
pautado na técnica, a teoria se distancia da prática. A esta concepção expositiva,
Freire (2005) classifica como educação bancária, quando as práticas em classe
definem que ¨o educador é o que diz a palavra; os educandos, os que a escutam
docilmente; o educador é o que disciplina; os educandos, os disciplinados¨ (FREIRE,
2005, p. 68).
Nesta lógica, são os educadores que suscitam nos educandos o conhecimento
que passivamente o acolhe, reforçando o que foi constatado por Adorno (1972), há
mais de quatro décadas, em que a escola incorpora a funcionalidade da cultura
industrial ao priorizar métodos que não fomentam a criticidade.
Um exemplo que ilustra essa prerrogativa são as rotinas programadas de
atividades e até mesmo de resultados que têm sido estabelecidas ao longo do ano
letivo, fortalecendo tão somente a convivência em detrimento da experiência, já que
os moldes determinam quais tipos de alunos são visíveis nas escolas, a saber: os
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mais quietos, os que realizam todas as atividades, os obedientes, os que conseguem
boas notas, dentre outros perfis. Desse feito, conhecer as reais necessidades dos
estudantes torna-se algo dispensável.

4.1.1 Conhecer para incluir
A dialética presente entre elaborar planos de aula e executá-los, gera conflito,
uma vez que para idealizar os objetivos, é necessário apenas a atuação dos
professores que supõem o que os alunos precisam aprender. Todavia, para chegar a
um produto: a aprendizagem, é preciso da atuação dos estudantes. Com o propósito
de dirimir estes entraves, faz-se relevante conhecer os alunos e, para tal, torna-se
imprescindível ouvi-los.
Neste sentido, por meio da pergunta: Para você o que é inclusão escolar?
Constatamos que a maioria das professoras entende que a inclusão significa
oportunizar à aprendizagem ao aluno com deficiência. Quanto a este aspecto, Costa
(2012) destaca a educação inclusiva como atitude de resistência em que a adoção de
princípios pedagógicos democráticos traduz o respeito às minorias historicamente
excluídas.
Dessa apreensão, cabe considerar a constituição de uma escola que, por meio
do convívio com as diferenças, ampare o ensino com o intuito de superar os
obstáculos frente à aprendizagem e ao mesmo tempo combata o preconceito sofrido
pelas minorias. Essas atitudes fortalecem a democracia e levam à emancipação
(ADORNO, 1995). Assim, ¨os objetivos da educação escolar têm se direcionado para
a formação do cidadão, contrapondo-se à ênfase ainda predominante na formação
para o trabalho¨ (CROCHÍK, 2012, 41).
Na concepção de P1, inclusão escolar significa:
Incluir os meninos que têm necessidades especiais na escola. É ter uma
visão diferente. Perceber que esses meninos também precisam aprender,
precisam estudar e que são seres humanos também. Porque às vezes
deixam os alunos isolados como se fossem um bichinho qualquer e na
verdade não é assim. Tem pessoas que não acreditam no avanço deles e
eles avançam sim! Inclusive teve lá na escola um aluno que é autista. Ele
estudou no CAP, mas não deu certo e ele foi matriculado na nossa escola.
Lá, Flor 18 pegou ele ainda num processo bem delicado...Então, Flor, com
muita dificuldade, preparou este menino que hoje está em outra escola
fazendo o 6° ano. O menino conversa, pergunta, participa. Nem parece que
18

Nome fictício para a outra professora da Sala de Recursos que trabalha no turno oposto ao de P1.
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é autista. Ele teve assim um avanço indo para o 7° ano do Ensino
Fundamental II. Isso quer dizer que eles têm oportunidade de avançar sim! A
gente costuma ver na televisão que o autista conclui os estudos e tem as
profissões. Eles podem crescer na vida!! Eu acredito!! (P1, 2019, grifos da
autora).

De maneira parecida, P4 entende que inclusão:
Não é simplesmente você abrir vaga e matricular os alunos especiais, é você
incluir mesmo! É dar oportunidade para que ele tenha o desenvolvimento
dentro da sala de aula (P4, 2019).

Nos relatos de P1 e P4, ao afirmar que os alunos com deficiência precisam
aprender, torna evidente suas concepções a respeito da formação enquanto prática
integradora, conforme denominado por Aisncow (1997, 2009) e Mantoan (2011). Da
mesma maneira P3 reforça o evidenciado, ao constatar que apenas a estadia dos
alunos nas instituições não confere inclusão.
Estudos realizados por Vivarta

(2003), indicam que as mudanças

arquitetônicas, nos métodos de ensino e avaliação são as propostas da educação
inclusiva para que os objetivos escolares sejam cumpridos e as diferenças
minimizadas. Dessa forma, a consideração de que os estudantes com deficiência são
capazes de apreender subsidiados por essas mudanças, precisa ser diretriz nas
escolas.
P2 enfatiza a importância da convivência entre as diferenças, no entanto, em
uma perspectiva igualitária ao invés de ter como foco a equidade. Assim, nas palavras
da professora:
Incluir é você colocar o indivíduo no mesmo patamar que os outros, ou seja,
acabar com essa questão de que um é especial além do outro. Todo mundo
está no mesmo nível! Para você ter uma educação realmente inclusiva, os
alunos têm que ser vistos como um só (P2, 2019).

Essa docente, ao falar de uma escola democrática que deve acolher todas as
minorias, demonstra preocupação em demarcar o espaço da sala de aula, pois sabe
que é onde os alunos passam boa parte do período escolar e, muitas vezes, são
segregados. Esse pensamento coaduna-se ao de P5 ao expor que a inclusão ocorre:
quando todas as crianças independente de sexo, religião, raça e limitações
são incluídas de verdade em uma mesma escola e sala de aula, no ensino
comum (P5, 2019).
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A inclusão das minorias, por ser mais ampla, configura-se num obstáculo ainda
maior para a escola que precisa se preparar para receber a diversidade, contudo, a
realidade educacional ainda é marcada pela integração dos alunos em situação de
inclusão ao invés da inclusão (CROCHIK, 2005).
Ainda sobre as considerações de P2, constatamos que através da marca
especial, restringe a inclusão educacional apenas aos alunos com deficiência.
Ademais, na sequência do comentário, trata da igualdade de acesso e permanência
destes alunos com qualidade nas escolas. No entanto, ao expor sua intenção,
expressou, através da fala ¨Para você ter uma educação realmente inclusiva os
alunos têm que ser vistos como um só¨, o caráter homogeneizador que contesta a
prática inclusiva e vai de encontro com as políticas públicas que defendem a equidade
reconhecendo o direito de cada sujeito, e considerando a diversidade no processo de
ensino aprendizagem (PIMENTEL, 2016).
Em suma, respeitar os tempos e os modos de aprendizagem dos alunos não é
necessariamente ¨colocar o indivíduo no mesmo patamar¨ (P2, 2019), mas, sim,
valorizar os seus avanços no processo e ter definidas as suas potencialidades, a fim
de explorá-las buscando o reconhecimento dos alunos naquele espaço.
Outra abordagem significativa na narrativa é o questionamento sobre a
educação especial. No momento da entrevista, com tom de chateação, P2 expôs que,
quando se considera algo especial, ninguém toca. Tal assertiva nos leva a refletir
sobre o termo especial que inquieta o imaginário dos professores e os distancia destes
alunos antes mesmo de os conhecerem. Em decorrência disto, vivenciam ¨uma
experiência acadêmica insuficiente ou precária¨ (FERREIRA e FERREIRA, 2005, p.
25).
Este termo subjetivo, especial, sutilmente institui dois grupos. O primeiro: o dos
que não são especiais, por isso os consideráveis normais, sem dificuldades de
aprendizagem, de interação, fáceis de serem conduzidos, já que conscientemente
entendem a dinâmica da sociedade e, logo, possuem habilidades para tentarem ser
inseridos nesse contexto. O outro grupo é o dos que são especiais, frágeis, não
dotados de capacidades de inserção social, por isso sua presença deve ser relevada
nos espaços.
A crítica de Dias (2018) é também contundente sobre essa questão ao inferir
que através do termo especial a escola se omite diante de sua responsabilidade, a de
promover caminhos favoráveis à aprendizagem, e por meio de adjetivações, derivadas
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do especial, alunos com deficiência e/ou dificuldades de aprendizagem tendem na
escola a suportar sozinhos as consequências do seu ¨insucesso¨.
P3, em sua abordagem sobre inclusão educacional, enfatiza o equívoco
cometido por alguns docentes ao reduzir inclusão à socialização. Para essa docente:
Inclusão é quando o aluno consegue aprender. Tem falas de colegas
nossos que dizem: - Ele está aprendendo porque está socializando. Não
é isso e às vezes acabam dando mais importância a essa parte do que a
parte pedagógica. Outra coisa: Quem primeiro tem que acreditar na
aprendizagem desse aluno é a família que infelizmente não acredita! Tem
alunos que chegam aqui [na escola] e trazem na mochila uma muda de roupa,
mas não trazem um caderno. A família não acredita! Não cobra da escola!
Acha que só em estar aqui porque achou uma vaga já é tudo, mas não é isso!
O aluno tem que aprender! Pra você ter uma ideia, eu trabalho no turno da
manhã numa sala regular. Há um aluno que não tem diagnóstico, mas você
vê que ele tem uma deficiência ou um transtorno. [...] O que ele viu hoje
amanhã não lembra. Ele chegou à sala sem saber o que era uma vogal. Não
posso fazer de conta que não estou percebo. Então, comecei trabalhar com
ele e não fiz a sua prova igual porque agora que está conhecendo as letras.
[...] Muitas vezes por pensar que a socialização é tudo, a escola acaba
pecando. Acho que a parte mais importante quando ele [o aluno com
deficiência] vem à escola, é a parte acadêmica. Precisamos ter um olhar
sensível para com a aprendizagem porque vemos vários estudantes com
deficiência na faculdade e nosso aluno pode chegar lá também! (P3, 2019,
grifos da autora).

A família, por ser a primeira instituição social, possui uma enorme relevância
no processo de escolarização e tomada de decisões inerentes ao desenvolvimento de
alunos com deficiência (VIGOTSKI, 1991), logo, a primazia do direito efetivo à
aprendizagem faz-se imprescindível ser pleiteada, sobretudo, pelos pais e/ou
responsáveis que segundo a narrativa de P3, geralmente costumam dar-se por
satisfeitos apenas com o acesso à escola.
Alguns estágios e concepções fazem parte das rotinas das famílias19 que
possuem filhos com deficiência, a exemplo do luto e da descrença sobre suas
capacidades. Esses por sua vez, são reflexos do idealismo. Se as condições objetivas
definem como competentes os corpos saudáveis e viris, então, as famílias cujos filhos
divergem do padrão, acabam não depositando expectativas nesses indivíduos que
consequentemente as direciona, no sentido de cuidar, para na escola, deixando a
aprendizagem como secundária.

19

Considerando as mudanças impulsionadas na sociedade o termo família aqui adotado, compreende também
os diversos arranjos contemporâneos
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Nessas condições, ter um filho com deficiência é afirmar a família a
improdutividade do sujeito que como consequência está fadado a ter uma vida limitada
e, de maneira regressiva, possivelmente passará a viver a mercê de um benefício
social ou estará no mercado de trabalho desenvolvendo atividades simples, manuais,
sem possibilidade de ascensão.
Em face disso, a visão equivocada sobre a pessoa com deficiência
desconsidera que a educação inclusiva está pautada nos Direitos Humanos, então,
¨falar de deficiência é discutir igualdade, liberdade e justiça para as pessoas com
deficiência vítimas de discriminação e opressão em sociedade pautada pela ideologia
da normalidade¨ (DINIZ; SANTOS, 2010, p.11).
O senso de que para os alunos com deficiência, a aprendizagem deve
acontecer no AEE, acomete muitos professores da escola comum. Segundo P6,
Inclusão escolar é o aluno ser recebido em sala comum. O AEE prepara o
aluno para que tenham condições de participar, de ser aceito na sala
comum. A inclusão se dá fora do AEE (P6, 2019, grifo da autora).

Dessa forma, percebemos outra vertente ressaltada através do AEE: ambientes
preparatórios para convivência nas escolas sem causar transtornos aos demais.
Possivelmente, a docente por ter atuado há oito anos no Centro de Apoio
Pedagógico, no setor de Atividade de Vida Autônoma (AVA), tenha trazido para o AEE,
nas escolas municipais, a ideia de que a salas de recursos tenha tão somente a
finalidade de (re)socialização.
No relato de P6, o entendimento por meio do termo ¨aceito¨ precedido do verbo
¨preparar¨, reflete a interpretação sobre o entendimento do AEE em habilitar os
sujeitos para transitarem nas escolas, divergindo da atribuição legal, complementar
ou suplementar quanto à aprendizagem, enquanto processo constituído por ¨um
conjunto de procedimentos específicos mediadores do processo de apropriação e
produção de conhecimentos¨ (BRASIL, 2006, p.15). Aceitar e respeitar as
diversidades, na escola, são ações totalmente contrárias. A compreensão das
diferenças demanda comprometimento do professor em envolver todos os alunos
contribuindo assim com o seu desenvolvimento social, histórico e político (SILVA;
RODRIGUES, 2011).
Para Crochík (2011), ¨a defesa da inclusão pode não significar ausência de
preconceito, mas uma forma de negá-lo e realizá-lo de outra maneira¨ (CROCHÍK,
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2011, p.34). A concepção política evidenciada pelas professoras acerca da inclusão
é relevante, todavia, não garante de fato que atitudes inclusivas sejam primadas num
espaço em que alunos em situação de inclusão são classificados como especiais no
sentido de aprisioná-los às suas deficiências, e com isso, desfocando a valorização
das individualidades.
O fomento da educação emancipatória, de fato, não tem existido nas escolas
que se classificam inclusivas. As experiências que deveriam ser destacadas nestes
territórios acabam sendo perdidas. Ao tratar sobre este requisito, torna-se
imprescindível pensar que o ¨sofrimento é o fio condutor¨ (BATISTA, 2000, p.201) e a
insensibilidade acaba sendo a incapacidade de experienciar. Quanto a esta
prerrogativa, ao buscar saber das professoras sobre suas crenças relacionadas à
escolarização de alunos com deficiência, percebemos que todas são favoráveis e,
para enfatizar seus argumentos, expressões como direito ¨à educação de qualidade¨
e ¨escola como função social¨, foram utilizadas nos relatos de

P5 e P2,

respectivamente:
Acredito sim, pois todos os sujeitos têm direito a aprender. Têm direito a uma
educação de qualidade, desde que lhes sejam dadas oportunidades
adequadas para que desenvolvam seu potencial (P5, 2019).
Eu acho que saindo do âmbito familiar, a escola tem uma função não só
educativa, mas social. Ele pode nem estar inteirado do que é verbo,
interjeição, mas só o contato que ele vai ter com o outro, o aprendizado de
mundo que ele vai ter eu acho que isso traz o real sentido da educação. É
interagir com o outro é você saber se comportar é saber ser recebido,
acolhido (P2, 2019).

A representação do direito à educação de qualidade amparado à adequação
de oportunidades, supracitado no relato de P5, encontra bases no princípio da
educação inclusiva, pois atribui à escola o desafio de elaborar estratégias a fim de
contemplar todas as necessidades específicas que prejudicam a formação não
apenas no aspecto conteudista, mas social dos indivíduos.
Neste sentido, com o intuito de retirar do aluno o fardo da responsabilidade
que suas necessidades suscitam, para o campo formativo todo o corpo escolar é
convocado, ou seja, o processo educacional é iniciado no espaço formal, nas escolas,
a partir do momento em que o aluno nela adentra, logo, o porteiro, o merendeiro, o
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secretário, todos precisam ter a consciência de uma

educação

que construa

caminhos favoráveis à ética e a auto- reflexão crítica (ADORNO, 1995).
Este exercício, constituído através da consciência que orienta o processo de
reflexão/ação ¨que se expressa em ação criadora, transformadora, realizante
(produtiva) e gratificante¨ (NETO; FALCÃO, 1987, p.58-59),

é definido por práxis

social em que atitudes visando interação entre o coletivo são primadas em detrimento
de ações isoladas e espontâneas.
A socialização retratada no relato de P2 coincide com a primazia da inclusão
educacional em que as diferenças constituem oportunidades para conhecer o outro e
a nós mesmos, exercitando a alteridade e autonomia para compreender que o que me
faz diferente, me torna semelhante porque, assim como o outro tenho peculiaridades
que devem ser consideradas.
Sobre o processo de individualização Horkheimer e Adorno (1973) consideram
que ¨mesmo antes de ser indivíduo o homem é um dos semelhantes, relaciona-se
com os outros antes de se referir explicitamente ao eu; é um momento das relações
em que vive, antes de poder chegar, finamente, à autodeterminação¨ (HORKHEIMER
E ADORNO, 1973, p.47). Tal entendimento subsidia a percepção de que a
identificação vem a ser o produto da individualização e que, quando esta é negada,
automaticamente há a desconsideração da relevância que o outro tem na sociedade.
Outro elemento que depreendemos da fala de P2, com relação à importância
da escolarização de alunos com deficiência, é a atribuição desta função à passividade
do sujeito que precisa saber se comportar para ¨ser recebido, acolhido¨. Esta visão se
contrapõe a ideia de uma formação inclusiva em que os estudantes possam ser
capazes de criticar a sociedade com vistas a torná-la livre. Neste viés, a intenção é
transformar os educandos, por meio da interação entre os alunos com e sem
deficiência, e não os adaptar para serem acolhidos nas escolas e consequentemente
na sociedade. É importante ressaltar que ações como estas traduzem a segregação
e a marginalização que são características do preconceito (CROCHÍK, 2011).
Pesquisa realizada por Crochík (2011), em quatro salas de aula em que alunos
com deficiência estudavam no quarto ano, apontou a partir de entrevistas e
observações que indicadores como ¨ obediente e bem adaptado¨ categorizaram a
marginalização e o preconceito nas escolas, pois denotavam atitudes de submissão
e passividade desses alunos que possivelmente eram condicionados para não
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atrapalharem o andamento das aulas e, de maneira contraditória, reforçando a não
inclusão.
Ademais P1, P3 e P4 apresentaram em suas narrativas abordagens distintas
relacionadas ao processo de escolarização de alunos com deficiência, todavia,
refletiremos sobre as disparidades do cuidar e educar, no contexto da educação
inclusiva, ilustrados em seus relatos através das expressões socialização e
aprendizagem.
Para P1, a escolarização:
é importante porque o menino precisa se socializar. Existem casos de
crianças especiais que vivem isoladas. Uma criança especial precisa ficar no
meio da sociedade (P1, 2019).

A concepção dessa professora, que por repetidas vezes enquadra os alunos
como especiais, evidencia o entendimento apenas da socialização frente à
aprendizagem como produto da escolarização. Para tanto, cabe refletir sobre a
consideração de Lopes e Fabris (2013) ao questionar ¨se cabe

a

marca do

“especial” naqueles que não aprendem ao mesmo tempo em que os outros, ditos
normais, aprendem, que possuem deficiência, síndrome, etc. e naqueles que
trabalham com estes sujeitos¨ (LOPES E FABRIS, 2013, p.113).
Dias (2018), baseada nos estudos de Mendes20 (2017), constata que em
detrimento da deficiência, o caráter especial é um dispositivo que, nas classes
comuns, acaba amparando as práticas segregadoras. Assim, podemos depreender
que o rótulo da deficiência ao requerer do sistema educacional a garantia dos direitos
é o mesmo que pejorativamente, nos ambientes escolares, priva os estudantes de
manifestarem suas individualidades, comprometendo o próprio processo de
socialização que acaba sendo mecanicamente realizado pelos profissionais de apoio
(BRASIL, 2015).
Esses profissionais, denominados por cuidadores, no município de Santo
Antônio de Jesus, têm sido contratados na condição de estagiários e, conforme
observado, são responsáveis por cuidar e impedir que os alunos com deficiência
transitem pela escola durante as aulas, ficando quietos em seus cantos, geralmente
no fundo das salas. O projeto de Lei n° 288/2014 altera a LBD 9394/96 na sessão de
20

Ver texto Sobre alunos “incluídos” ou “da inclusão”: reflexões sobre o conceito de inclusão escolar (MENDES,
2017).
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Educação Especial e garante a assistência do cuidador, aos alunos com deficiência
nas escolas, como destaca o fragmento que segue.
Assim:
Art. § 58
4º Ao educando com deficiência será assegurada a assistência de cuidador,
nos estabelecimentos de ensino públicos ou privados, quando necessário
para promover seu atendimento educacional na rede regular de ensino.
§ 5º A ocupação de cuidador escolar caracteriza-se pelo serviço de auxílio
prestado, no âmbito de instituição de ensino, a educandos com deficiência,
considerada assim qualquer limitação, ainda que temporária, que os impeça
de realizar tarefas básicas da vida diária.
§ 6º O cuidador escolar deverá ter como formação mínima curso técnico de
nível médio em enfermagem ou em cuidados.
§ 7º O piso salarial dos cuidadores escolares é fixado em setenta por cento
do piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da
educação (BRASIL, 2014, p. 01, grifo da autora).

Conforme descrito, a formação mínima para exercer função deve ser curso
técnico em enfermagem ou cuidados. Desse fato podemos destacar o conceito
biomédico vigorante no pensar sobre inclusão de alunos com deficiência nas escolas.
Esta abordagem se contrapõe ao princípio visado por denotar contribuições
instrumentais, algo padronizado que por via de regra deve contemplar a todos.
As escolas amparadas por lei, que em diversos trechos é contraditória, reforça
o estigma da deficiência. Os cuidadores, cursando os semestres iniciais dos cursos
de licenciatura ou de pedagogia, despreparados, dotados de misericórdia e piedade
claramente perceptíveis em seus olhares, deixam os alunos que possuem deficiência
fazerem tudo o que querem ou simplesmente nada.
E assim seguem assumindo, ainda conforme observado, cotidianamente o
papel de professor, cuidador e até de auxiliar de classe já que por diversas vezes
acabam fazendo junto com os alunos, quais são ¨responsáveis¨, atividades prontas
que ficam reservadas na secretaria ou nas salas dos professores com o intuito de
passar o tempo, pois muitos docentes ainda possuem resistência em realizar
atividades que contemplem também os alunos com deficiência.
Essa fusão de funcionalidade assegura ao cuidador uma carta de
recomendação da direção para atuar no ano seguinte junto a classe e gratidão por
parte dos alunos com deficiência e de suas famílias. Essa relação estigmatizada
somente reforça o preconceito e exclusão no olhar do profissional que enxerga e
enaltece restritivamente suas dificuldades e, em contrapartida, confirma para estes
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estudantes, a necessidade de se acomodarem a essa situação, pois estão sendo bem
¨cuidados¨.
Como anteriormente ressaltado, evidenciar as individualidades dos estudantes
e considerar suas potencialidades no processo de ensino-aprendizagem é o meio que
possibilita a prática de atitudes inclusivas, porém é necessário ter o cuidado para que
atitudes como estas não estejam fundadas tão somente em ¨comprovar¨, baseado na
perspectiva de alguns educadores, as incapacidades de seus alunos, permitindo que
os docentes aceitem qualquer ou nenhum tipo de produção desses estudantes, pois
são ¨especiais¨.
Nesse entendimento, para P4, a escolarização:
É um incentivo quando eles logram aprovação. Eles têm que ter a
aprendizagem mesmo, mas assim, a gente tem que ver a questão do
avanço... O quanto ele avançou para poder ter aprovação (P4, 2019).

P4, ao considerar a escolarização dos estudantes com deficiência, marcou,
através de sua reticência, a hesitação quanto à ideia de aprendizagem que leva à
aprovação. Cabe destacar que a referida professora é também vice-diretora e precisa
apresentar a Secretaria Municipal de Educação, ao final de cada ano letivo, o
quantitativo de aprovação. Dessa forma, cabe refletir sobre qual identidade
profissional no momento da entrevista estava sendo revelada visto que, durante todo
o momento, a entrevistada frisava que sua escola era inclusiva e não existiam altos
índices de preconceito naquele ambiente.
Ademais, considerações como esta denotam que o processo de escolarização,
dos alunos em situação de inclusão, diz respeito mais ao seu comportamento do que
a aprendizagem e com isso esses estudantes, nas escolas, têm sido adaptados ao
convívio social.
No entanto, P3 traz uma abordagem distinta a de P1 e P4 ao enfatizar:
Precisamos compreender o que ele sabe, o que ele consegue fazer sozinho,
o que ele consegue fazer com ajuda para a partir daí, considerar o aluno como
um todo sem olhar a deficiência. Muitas vezes as pessoas apenas olham a
deficiência e dizem que o aluno não vai aprender nunca porque não acreditam
no potencial desse aluno (P3, 2019).

Essa docente, ao defender que os alunos com deficiência podem aprender,
lembra ao professor sua relevância neste contexto. Além da formação teórica, a
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prática docente, precisa desenvolver a sensibilidade desse profissional no tocante à
elaboração e adequação de estratégias acessíveis à aprendizagem (COSTA, 2010).
Outrossim, o entendimento de P3, ao visualizar o aluno como um indivíduo em
sua completude e complexidade, reflete o entendimento de Crochík (2011) em que
¨se a inclusão escolar não significar também o máximo desenvolvimento possível das
capacidades intelectuais, ela será apenas a máscara para a marginalização dentro da
sala de aula¨ (CROCHÍK et al, 2011, p. 199).
P6, através de uma vivência por ela constatada com um de seus alunos do
AEE, afirmou:
Acredito sim!! Eu tinha um aluno cego que morava em Elísio Medrado e
participava do Centro de Apoio Pedagógico Aurélio Pires- CAP- e estava na
escola cursando o 4° ano, porém tinha idade e condição intelectual para estar
no 7° ano. Esse estudante aprendeu a ler em Braile, mas a escola
apresentava resistência para progredir, devido a sua cegueira.
Hoje o aluno está no Ensino Médio, toca instrumento e possui mobilidade
autônoma para ir e vir de Elísio Medrado, pois antes, limitado a vir apenas na
ambulância do município quando tinha pacientes que vinham para Santo
Antônio de Jesus (P6, 2019).

Do exposto, reiteramos que ¨a deficiência não é necessariamente uma
peculiaridade do atributo físico ou intelectual de um indivíduo, mas uma condição
humana produto de interações entre indivíduos e o meio social¨ (SILVA, 2015, p.29).
Esta percepção ecoa na sociedade que associa a deficiência a um peso, já que não
existe uma sociedade igualitária, pois uns servem e outros são servidos, sendo essa
a dinâmica.
A escola, enquanto transmissora de conhecimentos e responsável pela
formação, reafirma o entendimento de que o homem é objeto da sociedade, e não
sujeito dela. De forma limitante, alunos têm sido privados de progressão nas séries
em que estudam devido às deficiências. No caso ilustrado por P6, a deficiência visual
não era empecilho que o privasse da aprendizagem que as séries posteriores
pudessem permitir, mesmo assim, foi o suficiente para ser penalizado.
Os alunos não chegam às escolas de maneira igualitária, não são abstratos e
sua chegada e sua estada nesses espaços muitas vezes são difíceis, pois encontram
seja na saída de suas casas, seja no trajeto, diversos obstáculos. Essas
considerações fazem com que esses indivíduos, socialmente construídos, tragam
consigo, em larga medida, bagagem social e cultural que nos ambientes escolares
acaba sendo mais ou menos atraente.
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Um exemplo de desvalorização dessas bagagens culturais é ilustrado através
dos silenciamentos a que alunos com deficiência e com dificuldades de aprendizagem
ficam suscetíveis nos ambientes escolares, codificadas por práticas disciplinares,
heteronormativas e de avaliação. O senso comum de comprometimento intelectual e
físico a que são acometidos, faz com que o relato de suas vivências e suas atitudes
não sejam importantes.
4.1.2 Acessibilidade atitudinal: professores das SRM’s neste contexto

A Declaração de Salamanca (1994), ao dispor sobre a reformulação de políticas
e sistema educacional favoráveis à inclusão, impulsionou que a acessibilidade fosse
elemento constante nas pautas das políticas públicas, exigidas, sobretudo pelos
movimentos sociais em prol da inclusão e sociedade civil (PIMENTEL, 2017).
Através das narrativas das professoras, priorizamos suas reflexões ao exporem
quais modificações seriam necessárias na escola, que atuavam, para que pudessem
classificá-la como inclusiva. De maneira geral, compreendem a acessibilidade como
algo para além das mudanças físicas ou arquitetônicas, muito embora tenham
consciência de que estes preceitos sejam necessários ao acesso e permanência nas
escolas.
P2 foi a única docente que trouxe considerações sobre a estrutura da escola.
Em sua abordagem:
Temos um banheiro que a adaptação não é a adequada. Uma adaptação,
apesar da escola ter passado por uma reforma, percebo que foi feita uma
maquiagem. Essa sala multifuncional mesmo, olha o tamanho dela!!
Olha a questão de uma rampa, a falta de um piso tátil acessivo. Se
tivesse um deficiente visual, como chegaria à sala? Teria que ser
carregado todos os dias?
Um cadeirante teria que dar uma volta pelo outro lado para chegar à
rampa e conseguir chegar aqui? [...] (P2, 2019, grifo da autora).

Como frisou, a escola tinha sido reformada no ano em que a coleta dedados
para essa pesquisa havia acontecido. Em sua narrativa, constatamos que em nenhum
momento foi requisitada para opinar ou sugerir melhorias e mudanças estruturais a
fim de receber com comodidade os alunos da escola que possuem deficiência.
Conforme observado, durantes as vistas, na escola não há alunos que são
cadeirantes, mas estudantes com mobilidade reduzida que frequentam o espaço,
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além de duas funcionárias com problemas motores, professora e vice-diretora, que
cotidianamente caminham uma distância maior, em busca da rampa, para chegar ao
seu ambiente de trabalho. Mas, de acordo com relato da docente, na maioria das
vezes preferem subir, mesmo com dificuldades os degraus porque a rampa é de
concreto e não tem um piso antiderrapante. Dessa forma, com receio de caírem e
terem mais agravantes em suas condições, acabam limitadas às suas salas já que
sair delas demanda um desgaste físico e emocional.
Crochik (2011) no texto ¨Preconceito e inclusão¨, fomenta que não adianta ter
uma escola democrática em que obstáculos arquitetônicos impedem o direito de ir e
vir com autonomia dos alunos. Para ilustrar tal prerrogativa, nos inquieta ao discorrer
sobre a existência de ambientes escolares em que o cadeirante precise ser levado
por colegas para o banheiro porque este cômodo está localizado em andares acima e
não há rampas nem elevadores que possibilitem o deslocamento deste sujeito com
autonomia.
Visando minimizar a ocorrência de ambientes inacessíveis, o Decreto
6949/200921 que proclama a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência, em seu artigo um prioriza:
promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os
direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com
deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente (BRASIL, 2009,
on-line)

No entanto, essa primazia é vetada porque barreiras arquitetônicas e atitudinais
continuam existindo. Ao serem barrados do acesso aos espaços e até mesmo dos
grupos para realização de atividades ou apresentações e afins, a estes alunos são
negados direitos sociais22.
P4 percebe a escola sem problemas de acessibilidade arquitetônica e
atitudinal. Segundo a regente:
Eu já considero essa escola como inclusiva porque damos oportunidade,
acolhemos e fazemos o possível pra que eles tenham essa inclusão tanto na
estrutura física quanto na parte pedagógica com materiais e recursos. Tudo
isso temos para promover à inclusão (P4, 2019).

.
22

Os direitos sociais são aqueles que têm por objetivo garantir aos indivíduos condições materiais tidas como
imprescindíveis para o pleno gozo dos seus direitos (PESSOA, 2011, p.1).
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Cabe ratificar que P4, também vice-diretora, está completamente satisfeita com
o espaço e oportunidades oferecidas aos estudantes com deficiência e dificuldades
de aprendizagem. Acredita que, dada a sua posição na escola, suas considerações
acabam sendo acolhidas mais facilmente pelos professores das salas comuns sem
grandes questionamentos.
Nas

exposições

das

docentes,

unanimemente,

percebemos

que

a

acessibilidade atitudinal é prioritária à arquitetônica quando a questão é inclusão
educacional. Todas as entrevistadas evidenciaram à atuação dos professores, nesse
contexto, no entanto, P1, P2 e P3 estenderam aos funcionários da escola, além dos
professores, a responsabilidade.
Assim:
Primeiro, a visão dos funcionários porque tem funcionários que ainda não
acreditam na inclusão. Tem pessoas [funcionários] que ainda dizem: - não sei
pra quê esses meninos vêm estão aqui se não aprendem nada! [...] Eu acho
que todo mundo na escola deveria ser preparado para lidar com esse tipo de
situação [convivência com os alunos das SRM’s]. Primeiro aceitar e depois
trabalhar (P1, 2019).

Eu acho que primeiro a atitude das pessoas. A gente percebe que ainda há
muita resistência delas com a adaptação do currículo. Então, é nas falas
que escuto sobre que o aluno tem que aprender a copiar tem que aprender
a escrever e não leva em consideração que ele pode ler de uma outra
forma que ele pode interpretar sem precisar escrever que a oralidade
também contribui que ele pode aprender de outra forma. A gente já
encontra esse tipo de barreira, não só aqui nessa escola (P2, 2019).
Eu acho que os professores não acreditam no potencial desse aluno. Precisa
ver a forma como estão avaliando. Eu não posso pegar qualquer atividade de
pintura do alfabeto e dar ao meu aluno com deficiência e dizer que ele está
aprendendo. Eu tenho que ver o assunto e adequar de uma forma pra que
ele consiga aprender determinado conteúdo. Outra coisa que deveria ser
mudada é a atitude paternal dos funcionários que substituem os nomes por
termos como Minha neguinha, coisas desse tipo. Uma forma que não é legal.
Esse aluno tem que ser visto como uma pessoa capaz e quando você fica
colocando apelido com pena com aqueles cuidado. Eles precisam que a
gente tenha atitude diferencial pra que consigam aprender e se
reconhecer nesse espaço (P3, 2019, grifo da autora).
Fazer com que os educadores enxerguem os alunos com deficiência
como pessoas capazes de aprender, pois atualmente alguns chegam a
dizer:- Para quê esse aluno na sala regular? Esse aluno deveria estar em
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escola com o Lions23. Essa fala de alguns professores é um absurdo, mas a
culpa é dos governantes que não oferecem a formação adequada para esse
professor, pois se existisse cursos frequentes de formação em Educação
Especial para eles, não pensariam dessa forma. E quando tem esses cursos,
só uma minoria participa (P5, 2019, grifo da autora).
Tentar compreender a necessidade dos alunos e acreditar que podem
aprender. Entender que a aprendizagem está para além dos conteúdos.
Se ele não tiver a rejeição já é um grande passo. Acolher o aluno como
um todo dentro de suas possibilidades. (P6, 2019, grifo da autora).

A acessibilidade transcende a ação de adaptar o ambiente para que pessoas
com deficiência ou mobilidade reduzida possam transitar. Um ambiente acessível é
um espaço que assegura a funcionalidade e os direitos de todos os indivíduos
(FERNANDES; ORRICO, 2012, p.99).

Nesse sentido, a acessibilidade não diz

respeito apenas às leis e normas padrão. Corresponde a sensibilidade dos sujeitos
que nas relações sociais identificam as barreiras que obstam a participação social e
buscam minimizá-las (MAZZONI, 2001). Quanto a esse aspecto, buscamos
compreender o que os professores das SRM’s precisam saber para promover à
inclusão.
É importante ressaltar que nas escolas a acessibilidade é indispensável ao
desenvolvimento de ações inclusivas em que a incorporação do diferente como
constituinte da diversidade humana, passa a ser a meta. Aqui o termo diferente denota
não apenas as pessoas com deficiência, mas amplia a perspectiva para as de origem
social, econômica, física, intelectual, religiosa, étnicas, dentre outras abordagens
(SANTOS, 2013).
A maioria das professoras compreende a formação como norte que possibilita
o desenvolvimento de estratégias e habilidades para a formação dos alunos com
deficiência e dificuldades de aprendizagem nas salas comuns. Dessa forma, P2, P3,
P4 e P5 defendem:
O professor não tem o direito de não conhecer leis. Ele precisa estar sempre
informado principalmente no que diz respeito à educação. Precisa realmente
estar ciente do que a lei vigente traz, do que a LDB traz sobre a educação
especial, quais são os direitos dessas pessoas. Sabemos que muita coisa foi
mudada e precisamos realmente voltar a estudar. Conhecer o que é a
Educação Especial o que ela propõe para ter noção de até onde devo ir para
poder aceitar. Só vamos aceitar a partir do momento que conhecermos
23

Organização que sediava uma sala de apoio destinada, principalmente, ao amparo de pessoas surdas, com
deficiência intelectual e deficiência visual. Hoje o local é conhecido como Centro de Apoio Pedagógico (CAP), mas
ainda no município é reconhecido como Lions.
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porque não aceitamos o que não conhecemos. O que a gente desconhece a
gente tem medo (P2, 2019).
Muitos dos meus colegas se queixam que falta formação, mas eles têm que
olhar esse aluno sem a deficiência porque quando se olha e vê a negativa da
deficiência, nada muda e desacreditam desse aluno e julgam que não vai
aprender (P3, 2019).
Aceitar e ter em mente que esse aluno tem condição de aprender dentro das
suas limitações. A questão da capacitação que o professor não tem para lidar
com esses alunos especiais. Hoje o município vem dando essa oportunidade.
Nós temos uma formação geral uma vez por mês com o pessoal da
coordenação da educação especial. Ali a gente já tem essa ajuda essa troca
esse apoio para estar adaptando os materiais para trabalhar com os alunos
(P4, 2019).
Em primeiro lugar ele precisa ter amor para promover à inclusão dessas
crianças especiais. Em segundo lugar pesquisar sobre o assunto e participar
efetivamente de cursos de formação na área inclusiva (P5, 2019)

Através desses argumentos percebemos a prevalência da formação enquanto
canal para o domínio de métodos e técnicas para o ¨acompanhamento¨ nas SRM’s.
A formação, de fato, é relevante, pois oportuniza aos professores leituras e
aprendizados relativos às deficiências, comportamentos, estratégias acessíveis,
porém, precisamos reconhecer que apenas esse requisito não garante que o objetivo
da inclusão seja alcançado.
Mesmo que P2 tenha consciência das políticas públicas enquanto garantias e
nortes de presunção às práticas educacionais com vistas à inclusão, o enfoque sobre
a necessidade de conhecer a legislação voltada a Educação Especial, para aceitar o
trabalho com as deficiências dos alunos, desconstrói o sentido da educação inclusiva
já que a modalidade - Educação Especial - está diretamente ligada à deficiência do
sujeito e não a consideração de ¨uma política orientada para o respeito e valorização
das diferenças, que preveja ações a curto, médio e longo prazos (SILVA, 2013, p.86),
segundo regulamenta a inclusão.
Outrossim, ao referenciar a LDB para tratar da modalidade Educação Especial
o termo ¨preferencialmente¨ no artigo 58 do documento em questão, em que apregoa
que o atendimento educacional pode ser realizado dentro ou fora das escolas, a
docente nos faz evidenciar a crítica de Silva (2007), ao entender que ¨ o “especial”
da educação está fixado no indivíduo pela deficiência, pelo limite ou pela falta¨
(SILVA, 2007, p.13). O reconhecimento apenas desta particularidade - deficiência -
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certamente compromete o processo de ensino aprendizagem que está longe de ser
considerado inclusivo, caso reafirme a referida prerrogativa.
A consideração sobre o medo, apontada no relato de P2, de fato, impede que
o professor ao menos olhe o seu aluno que está em situação de inclusão. Nas
palavras de Delumeau (1993) o medo ¨ é uma emoção–choque, frequentemente
precedida de surpresa, provocada pela tomada de consciência de um perigo presente
e urgente que ameaça, cremos nós, a nossa conservação¨ (DELUMEAU, 1993, p.44).
Além disso, o autor classifica os medos em individual ou particular, culturais ou
nomeados. Os particulares são reações emocionais a objetos que são vistos
possibilitando que defesas sejam elaboradas. Os nomeados são reações elaboradas
diante do desconhecido que, por sua vez, desencadeiam no imaginário das pessoas,
inúmeros conceitos. Isso gera angústia nos professores, frente às suposições que as
deficiências podem incorrer (MATTOS, 2014).
Nesta face, o preconceito também está diretamente ligado ao medo. O medo
de ter alunos com deficiência nas salas de aula compromete o desenvolvimento do
trabalho dos professores, pois como o medo é transmitido pela cultura, sempre
mobiliza uma ação que neste caso, é a exclusão. Essa constatação converge com os
relatos das professoras com relação à manifestação desse tipo de preconceito que é
percebido em maior escala por parte dos funcionários da escola do que propriamente
dos colegas.
Embora P5 ressalte a precariedade da oferta de formação por parte dos
¨governantes¨, admite que, quando há encontros da ¨educação especial¨, vários
docentes da escola comum não vão. Quanto a este aspecto, cabe pontuar que estes
profissionais se abstêm da responsabilidade com a escolarização de alunos com
deficiência e também dos que possuem dificuldade de aprendizagem.
Com vistas a cumprir com o processo de prática inclusiva, os dados coletados
nas entrevistas, indicaram que a formação escolar precisa ser pensada no intuito de
romper com o modelo social vigente que condiciona os sujeitos da escola e tira dos
alunos a capacidade de considerar as diferenças. Neste constructo, a participação
dos professores, das SRM’s e das classes comuns, a fim de potencializar nos
estudantes a capacidade de questionamento e estranhamento diante das práticas que
impedem a exortação da individualidade, é fundamental.
P1 e P6 pensam a inclusão de maneira distinta, relacionam mais à prática do
que à teoria. Para elas:
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O fundamental é o professor saber o que significa realmente a inclusão (P1,
2019).
Não adianta fazer o planejamento anual, seguindo a ordem do livro para um
aluno ideal. Precisamos conhecer os alunos para depois planejar. Depois que
vim trabalhar com os especiais eu entendo um pouco os normais. Os alunos
que não estão querendo nada, vamos assim dizer é porque aquilo ali [a sala
de aula comum] não o agrada. (P6, 2019).

O entendimento equivocado sobre inclusão, faz com que a integração, nas
classes comuns ainda perdure. Um fator exemplo que alude esta prerrogativa é a
avaliação das apresentações em grupo. Elas giram em torno de uma mesma vertente:
atribuir a um grupo, uma nota. Minimamente este procedimento impede a expressão
das individualidades se consideramos que, nas classes, todos os perfis de alunos são
encontrados. Há alunos que são tímidos, outros que têm desenvoltura para falar em
público, outros que não se preparam e outros que sim. Dessa forma, a ação de avaliar
o todo presume a “busca do universal no particular” (CROCHÍK, 2017, p. 37).
Com relação aos alunos em situação de inclusão, isso fica mais complicado
porque devido à presunção de suas (in)capacidades, aos grupos que possuem
integrantes com deficiência, tarefas superficiais são delegadas sem ao menos
consultar os que irão executar.

Assim, apagados começam as apresentações,

permanecem até o final com meras atividades de leitura do que está escrito nos
cartazes ou até mesmo com a função de segurar painéis ou outro tipo de material que
serve para agregar valor à exposição do conteúdo.
Ainscow (2009) ao classificar a Inclusão referente à deficiência e à necessidade
educacional, chama atenção para a promoção da participação de alunos com
deficiência e outras necessidades na escola apenas tendo como margem os aspectos
limitantes da ¨imperfeição¨. O questionamento realizado pelo autor versa pela intenção
de que, neste caminho, outras formas de participação de qualquer estudante acabam
sendo ignoradas (SANTOS, 2013).
P6 ao tratar da adoção e variação de diversas metodologias, estendendo
inclusive a prática na sala comum, demonstra compreender a Educação Inclusiva
como um conjunto de ações que oportunize a aprendizagem para as minorias sociais
que por inúmeros motivos foram banidas das escolas. Neste sentido, é irrefutável a
(re)organização de acessibilidade arquitetônica, curricular e pedagógica tendo em
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vista a situação em que as escolas se encontram com acessibilidade arquitetônica e
recursos didáticos precários (COSTA, 2002).
Na tentativa de reversão da atual formação de profissionais que considera a
adaptação como algo cômodo fazendo uso de práticas instrumentais em contributo
para formação de um eu frágil (CROCHIK, 2005), levantam-se desafios frente à
necessidade de profissionais que primem por formar sujeitos emancipados.
Dentre eles, cabe destacar a capacidade de reflexão diante da atuação do
profissional, para elaboração de planejamento flexível em que os professores tenham
sensibilidade para recorrer a diversas possibilidades educacionais, objetivando alinhar
o ensino às demandas de aprendizagem dos alunos.
Assim, com dificuldades de desenvolver condições favoráveis à experiência
humana e cultural, porque a capacidade de autonomia e identificação com os
estudantes com deficiência não é o foco, escola e sociedade mantêm os alunos
¨especiais¨, assim como as demais minorias, como alvo da barbárie que assola as
salas comuns.
4.2 O PRECONCEITO E ALUNOS EM SITUAÇÃO DE INCLUSÃO
É na sociedade que os indivíduos se manifestam e expressam sua cultura,
valores, identidade. Devido aos julgamentos pautados nos aspectos históricos, sociais
e psíquicos, muitas dessas expressões acabam sendo aceitas e/ou rejeitadas em
meio às relações.
Para Duckitt (1992) o preconceito é entendido como natural para certas
pessoas que percebem de maneira estereotipada os indivíduos de determinados
grupos. Segundo o autor, no século XX, cinco teorias estudaram o preconceito, dentre
elas: a teoria da frustração que utiliza conceitos psicanalíticos a fim de justificar a
insatisfação do sujeito com a vida; a teoria que estuda o preconceito como produto de
distúrbios psíquicos; a que entende o preconceito como falha da socialização; a que
considera o preconceito como conflito entre as classes sociais; e teorias focadas na
análise dos estereótipos por pensar que o preconceito é um problema intelectual
(DUCKITT, 1992 apud CROCHÍK, 2009).
Com base no entendimento de que o preconceito é uma visão distorcida do
outro (MARTINS, 1997), sua disseminação encontra na sociedade bases para
perpetuação da autoconservação humana. Estudos de Adorno (1950) e Crochík
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(2004) apontam que o preconceito ¨não tem relação direta e imediata com a
vítima, mas com quem não consegue deter o ódio a si mesmo e à sua
condição social e psíquica, dirigindo-o para outros grupos e pessoas¨ (CROCHÍK,
2011, p.8).
Nessa lógica justificativas24 generalizantes precisam ser criadas e dirigidas a
diversos grupos. Um exemplo que marca tal prerrogativa é citado por Arendt (1979) e
Horkheimer e Adorno (1985) ao evidenciarem a negação histórica sofrida pelos
judeus que, durante anos tiveram que recorrer ao comércio como única possibilidade
de sobrevivência e, atualmente ainda
interpretação preconceituosa

são obrigados

a conviverem com a

de que são interessados em bens materiais e em

dinheiro (CROCHÍK, 2015).
A educação inclusiva, fortalecida na década de 1990, visa a garantia do direito
de todas as minorias à escolarização como uma questão de direitos humanos, numa
tentativa de reparar os danos historicamente causados, àqueles que por diversos
motivos

ficaram

banidos

do

acesso

e

permanência

nas

salas

comuns

(AINSCOW,1997), encontra no preconceito um obstáculo que impede o cumprimento
do objetivo.
Ainda que a sociedade avance e as políticas garantam o direito à escolarização,
essas minorias estão alheias aos julgamentos e estereotipação por serem diferentes.
Baseado nesse referencial, pensar a educação inclusiva é pensar em uma estrutura
contraditória onde à medida que apresenta progressos manifesta regressões
(CROCHÍK, 2015).

Portanto, essa pesquisa respaldada na Teoria Crítica da

Sociedade e considerando que ¨a escola fortalece mecanismos sociais que
reproduzem a dominação social, e, de forma contraditória, forma para autonomia,
possibilitando a identificação com os considerados mais frágeis¨(CROCHÍK, 2015,
p.1), nesta etapa, busca entender como as professoras das SRM’s entendem e
definem o preconceito.

4.2.1 Significado do preconceito

24

Tentativa do preconceituoso para dar ¨ legitimidade ao que é ilegítimo¨ (CROCHÍK, 2015, p. 31).
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Para analisar as concepções das entrevistadas sobre o preconceito,
consideramos como base para este estudo a definição de Crochík (2012) ao entender
como:
Uma atitude hostil em relação a um grupo de indivíduos considerados
inferiores sob determinados aspectos – morais, cognitivos, estéticos – em
relação ao grupo ao qual o preconceituoso pertence, ou almeja permanecer
(CROCHÍK, 2012, p.284).

O preconceito à pessoa com deficiência diz respeito, dentre outros aspectos, à
falta de informação. Dado o contexto histórico de marginalização, motivado pela
compreensão das diferenças (minorias sociais), como indivíduos em situação de
desvantagem, desencadeia nos que se consideram normais, face ao contato com as
diferenças, diversas reações emocionais que vão desde à piedade até à indignação.
Reações como mágoa e revolta puderam ser nitidamente percebidas e
verbalizadas pelas docentes ao informarem como compreendem o preconceito. De
maneira geral, observamos que as professoras trazem em suas narrativas, para
conceituar o preconceito, bases individuais. No entanto, o preconceito é constituído
através da relação entre fatores psíquicos e sociais e, como não é inato, a sociedade
colabora efetivamente para a sua constituição nos sujeitos (CROCHÍK, 2009).
Neste sentido, P2 evidencia:
Acho que quando você não respeita o direito dos outros não respeita o
espaço do outro. Eu acho que o preconceito é um desrespeito!!! É você
não lembrar que seu espaço, sua vez, seu momento, seu direito terminam,
quando começa o do outro. As pessoas precisam respeitar isso!! [tom de
chateação] (P2, 2019, grifo da autora).

Educação e convivência social como direitos inerentes a todos os indivíduos é
o que preconiza P2. Convergindo com esse pensamento, P4, em sua narrativa, alarga
a definição de preconceito aos diversos grupos minoritários e, quatro professoras, P1,
P3, P4 e P6, associaram a ocorrência do preconceito somente às deficiências.
Assim:
Eu vejo o preconceito quando a pessoa está querendo desfazer de tal
coisa. No meu caso mesmo, no início da minha carreira, as pessoas não
acreditavam que eu consegui fazer o magistério. No final do curso de
Pedagogia, para fazer o TCC, a maioria da sala me rejeitou [neste momento
a entrevista precisou ser interrompida porque a professora chorou bastante
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ao colocar sua experiência com o preconceito por ela sofrido enquanto
estudante]. É doloroso, mas eu quero concluir essa parte!! Eu me lembro
muito bem que foi o dia de selecionar as equipes para o TCC. Menina, pense
num dia de confusão porque ninguém me queria na equipe. Diziam: - Ah,
porque ela não vai conseguir porque ela tem problemas!! Pense, por isso que
eu sinto uma dor, mas eu venci. No tempo eu era besta demais e não reagi.
A única equipe que me aceitou foi a de Maria 25 pois é!! Foi uma rejeição
que senti profundamente, mas Deus me deu vitória!!! Naquele tempo eu
não conhecia as leis, mas se fosse hoje eu colocaria na justiça (P1, 2019,
grifo da autora).
Preconceito como já diz o nome é formar um pré-conceito sobre alguém
ou algo. Muitas vezes você nem conhece uma pessoa e nas primeiras
impressões você vai analisando e às vezes percebe que não é nada daquilo
que viu no primeiro olhar. Então assim, partindo da inclusão, quando eu não
acredito no meu aluno, quando ele é especial, com certeza estou sendo
preconceituosa. Quando eu não acredito que ele vai aprender como muitos
professores questionam o que ele vem fazer aqui, isso é preconceito!!! Nada
impede que uma pessoa com deficiência aprenda se a gente tiver com o olhar
focado no que ele precisa aprender (P3, 2019).
O preconceito para mim é o que sai do interior de cada um. É a maneira
de ver. Não é só com os alunos especiais é em relação à cor, tamanho,
estrutura tudo isso é o que eu penso do preconceito. [...] Não adianta
dizer que não existe o preconceito porque existe sim, mas a gente tenta
minimizar a cada ano e graças a Deus vem melhorando bastante!! (P4, 2019,
grifo da autora).
Quando não acreditam no aluno do AEE e não incentivam que eles
participem das atividades. Quando os professores veem esses alunos não
escola dizem: - oxe, oxe, oxe o que esse menino está fazendo aqui?? Ele não
vai fazer faculdade! (P6, 2019, grifo da autora).

Os relatos de P1, P3 e P6 nos leva a pensar em duas possibilidades: ou as
professoras imersas na educação especial, com formações e reuniões voltadas para
o acompanhamento às deficiências, restringem majoritariamente a essa condição; ou
nessas escolas os demais grupos não são visualizados no decorrer do ano letivo,
exceto em períodos pontuais, como os trabalhos relacionados à Consciência Negra
em novembro.
Baseado nessa realidade e observando os desdobramentos dados à educação
inclusiva, duas vertentes emergem e se excluem: a primeira delas, ideologia neoliberal
que afirma que o problema de exclusão social deve ser corrigido na escola, sem
considerar os processos sociais que padronizam e classificam; a segunda, o discurso
de que é necessário modificações na educação para que seja mais inclusiva, todavia,

25

Nome fictício dado a professora que convidou a P1 para participar da equipe. É importante ressaltar que Maria,
nesta época, sofria também o preconceito pelas colegas de classe por conta de uma catarata precoce que a
tornou temporariamente deficiente visual, com baixíssima visão.
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no processo, as consequências sociais, a exemplo da pobreza, da marginalização e
do fracasso escolar não são consideradas (CROCHÍK, 2005).
A docente P3 considera a experiência promovida através do contato como
impeditiva do fortalecimento do preconceito. Segundo a entrevistada os estereótipos
podem ser desconsiderados mediante a vivência evitando sua incidência. Contudo,
pesquisas realizadas por Horkheimer e Adorno (1950), indicam que os estereótipos
usados para rotular os grupos, sem necessariamente possuírem relações com os
sujeitos que fazem parte, foram estipulados historicamente.
Dessa forma, apenas o mero contato entre os sujeitos com e sem deficiência
não é suficiente para minimizar o preconceito nas relações, posto que, seu surgimento
é anterior ao contato com as diferenças. Logo, a formação precisa atuar nesta direção,
promover no aluno a autorreflexão crítica.
Sobre esse aspecto P1, professora de AEE que possui deficiência, deixa aflorar
em seu relato emocionado memórias cruéis de alguém que sofreu preconceito devido
à deficiência. Esse relato, em especial, atesta o exposto por Adorno (1950) quanto ao
preconceito na convivência ente os sujeitos. É importante contextualizar que o grupo
era formado por professoras experientes, atuantes na rede municipal, que se
conheciam há bastante tempo e estiveram juntas durante os quatro anos enquanto
cursavam a graduação em pedagogia.
No entanto, o potencial de P1 demonstrado ao longo deste período foi
desconsiderado no momento mais crucial da formação de um graduando: a escrita do
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Ridicularizada pelas próprias colegas que
também eram docentes, P1 se emocionou diversas vezes ao tentar narrar revelando
as consequências da violência psíquica a que foi submetida. Mesmo a pesquisadora
informando que não tinha necessidade de responder caso não quisesse, de maneira
corajosa, decidiu seguir.
Partindo das considerações de Adorno em Educação após Auschwitz (1995)
que discute como possibilidade de evitar a barbárie, o cuidado com a primeira infância
na escola, enquanto entrevistadora fiquei me questionando ao ouvir a narrativa de P1:
como essas professoras – antes colegas de classe, em atuação com alunos da
Educação Infantil e do Ensino Fundamental I poderiam contribuir com uma formação
buscando contrapor o modelo social vigente se suas atitudes reforçavam justamente
o contrário?
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A fala de P3 no que tange ao currículo chama atenção quanto ao imperativo
utilizado no entendimento do que o aluno deve aprender. Concordamos com a crítica
de Silva (2015) sobre as relações de poder presentes nos currículos escolares.
Segundo a autora:
O conhecimento corporificado no currículo carrega as marcas indeléveis das
relações sociais de poder. (...) O currículo tem um papel decisivo na
reprodução de classes da sociedade capitalista. O currículo transmite a
ideologia dominante (SILVA, 2015, p.148).

O poder disciplinar nos ambientes escolares dociliza os corpos (FOUCAULT,
1986), que são aperfeiçoados, dentre outras funções, para o marcado de trabalho. De
acordo com o filósofo, os ambientes escolares, em decorrência da definição curricular
considerada práticas discursivas de poder, são comparados as prisões e manicômios,
pois aprisionam os corpos e proporcionam aos alunos o acesso apenas ao que é
permitido por determinado segmento social.
Para Demo, o conhecimento é um “projeto aberto aproximando-se da sabedoria
à medida que se trata de tomar os limites como desafios e os desafios como
horizontes limitados” (DEMO, 2000, p. 58). Para atingir o conceito elaborado pelo
autor, faz- se necessário a construção do currículo mediado pela participação dos
estudantes. Assim, compreendemos, desde a perspectiva de Demo (2000), que não
se pode mensurar os limites e possibilidades dos alunos a partir de um currículo
engessado, elaborado por um grupo reduzido com realidades diferentes, estáveis e
imposto a uma maioria, os aprendizes, que por vezes não se sentem contemplados.
O currículo nas instituições é pensado para um público seleto, os que não
possuem deficiência nem dificuldade de aprendizagem, enfim, os que ¨querem
aprender¨ dispostos a cumprir com as obrigações. A flexibilização deste, prevista nas
políticas públicas, como LDB 9394/96 (BRASIL, 1996) na seção modalidade especial,
se torna ambígua, pois em artigos anteriores da referida lei, o acompanhamento dos
alunos com deficiência na escola não é primazia haja vista a análise do termo
preferencialmente.
Assim, a interpretação sobre a flexibilização do currículo, inclusive informada
por P3, decorre da concepção que os docentes têm para com as deficiências e ou
dificuldades de aprendizagem. Em outras palavras, a afirmação do poder e da
exclusão é visivelmente percebida quando em uma classe toda a turma tem acesso

100

ao conteúdo e o aluno considerado especial fica com uma folha em branco pintando
ou desenhando.
Segundo Krech; Cruchifiel e Biellanchey, (1975) apud Crochík (2015), o
preconceito é uma atitude e possui três dimensões: cognitiva, afetiva e tendência para
a ação. Na cognitiva há a necessidade de justificativa que não possui relação com o
alvo para explicar o porquê do ódio para com o grupo ¨uma projeção, no sentido
psicanalítico, de desejos, medos, expectativas sobre seus alvos¨ (CROCHÍK, 2015,
p.31); a afetiva está relacionada as atitudes de desejo e negação para com o alvo.
Essa negação impede a identificação com o outro; a tendência para ação é produto
das outras duas dimensões -cognitiva e afetiva- sendo materializada por duas formas:
marginalização e segregação.
O indivíduo marginalizado está no grupo, todavia, não é considerado parte dele.
De acordo com os relatos das professoras das SRM’s implicitamente percebemos que
seus ambientes de trabalho, suas salas, são espaços marginalizados. Elas podem até
participar das reuniões, da construção do PPP, porém, suas orientações relacionadas
ao público alvo das SRM’s, que em sua maioria são alunos da escola no turno oposto,
não são consideradas.
A segregação ¨consiste em considerar o alvo do preconceito fora do grupo¨
(CROCHÍK, 2015, p. 32). Neste sentido, todos podem estar compartilhando de um
espaço em comum, todavia, impregnado de preconceito fomentando a educação
segregadora, uma vez que, atitudes de estranhamento e hostilidade obstam a
experiência.

A narrativa de P6 ilustra o conceito definido pelo autor. Diversos

funcionários26 da escola, em função dos estereótipos da deficiência, cotidianamente
rejeitam os alunos das SRM’s, pois compreendem que aquele ambiente não lhes
convém.
O preconceito ¨compreendido como o juízo de valor que é feito sobre uma
pessoa antes de conhecê-la. É a não aceitação das pessoas como elas são¨ (P5,
2019, grifo da autora), assim como os estereótipos, o juízo de valor, é atribuído pela
cultura que na sociedade está relacionado ao mecanismo da autoconservação
(HORKHEIMER e ADORNO, 1986). Essa ordem social tende a ser significativa na
eleição de papeis sociais, profissões, alunos, enfim, sujeitos que devem ser
valorizados dada a sua importância na manutenção desta estrutura.

26

Compreende- se por funcionários os docentes, a gestão e demais colaboradores da escola.
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As questões relativas às diferenças, mais especificamente nas escolas, vêm
sendo discutidas em torno da constatação dos elementos que impulsionam os
agrupamentos, e as classificações, ou seja, a afirmação do igual e o preconceito para
com o diferente. Logicamente, quanto ao que não compete a igualdade, o
pejorativamente diferenciado segue sendo excluído.

4.2.2 Preconceito aos alunos em situação de inclusão: escola e colegas

Já que o preconceito busca no objeto, as minorias sociais, justificativas para
sua ocorrência, possui relações com os movimentos coletivos ¨que são entendidos de
forma ideológica, e ideologia¨ (Horkheimer e Adorno, 1973 apud CROCHÍK, 2015,
p.34). Uma vez que todos os sujeitos nas relações sociais são agrupados por
estereótipos, fica mais fácil diferenciar os grupos. Logo, podemos concluir que o
preconceito não é contra o sujeito em particular, mas sim com a categoria que foi
enquadrado. De maneira prática, o preconceito contra o negro é racismo, contra o gay
é classificado por homofobia, contra o gordo gordofobia (CROCHÍK, 2015).
Adotamos como premissa para a análise, o entendimento de que o preconceito
é fruto das relações sociais e como tal sua presença na escola, em tempos de
educação inclusiva, é real. Portanto, ¨considerar, pois, que na escola não há exclusão
ou que ela precisa de sérios reparos constitui uma visão romântica e ideológica da
escola e da própria sociedade¨ (CROCHÍK; GIORDANO, 2015b, p.620).
Três professoras das SRM’s, P1, P2 e P3, pontuaram a resistência dos alunos
das classes comuns em buscarem acompanhamento nas salas. O empecilho
colocado estava diretamente ligado ao estereotipo de que a Sala de Recursos
Multifuncionais é a sala dos doentes, sala de doidos. Logo, possuir frequência neste
espaço é afirmar a escola e a sociedade suas fragilidades.
Tenho um aluno com 12 anos e ficam apontado a SRM e dizendo para os
colegas não irem para minha sala porque é a sala de doentes e esse aluno
fica com vergonha de entrar e ser acompanhado (P1, 2019).
Toda vez que você diz que o aluno está na sala do AEE é visto como incapaz
como o doente como um deficiente. Às vezes a gente está com um aluno só
fazendo uma triagem, mas só dele entrar na sala do AEE ele já é o diferente
(P2, 2019, grifo da autora).
Não percebo preconceito com relação aos alunos especiais. Têm alguns
alunos que têm preconceito com relação a sala de recursos (P3, 2019).

102

Heller (1972) destaca a relação da ideologia na constituição dos indivíduos e o
preconceito. Para tal classifica os indivíduos em particular e humano-genérico.
Segundo a autora, o particular, diz respeito aos interesses de cada sujeito, logo, são
singulares; no humano–genérico os interesses particulares cedem lugar aos sociais.
Nesta lógica, o preconceito está relacionado aos interesses particulares e se distancia
do humano–genérico. Na situação informada pelas professoras, a ideologia ligada aos
interesses particulares na sociedade impede, nas escolas, os alunos de procurarem o
acompanhamento.
Ao serem questionadas sobre as situações de preconceito que os alunos das
SRM’s, das escolas que trabalham, são sujeitados e a constância com que ocorrem,
quatro delas P1, P3, P4 e P6, informaram que os estudantes não sofrem preconceito
por parte dos colegas. No entanto, P1 apontou que os funcionários da Escola 1 têm
piedade desses alunos.
Percebo o carinho dos colegas com o aluno especial. Eles brincam, ajudam.
Tem aquele cuidado especial que não é pena. Agora muitos funcionários da
escola têm pena dos alunos, mas não fazem nada com eles. Deixam lá bem
quietinhos. Têm pena, mas não ajudam (P1, 2019)

P2, P3 e P4 pontuaram o descaso dos professores frente à permanência
desses estudantes nas salas comuns. Para essas professoras:
Eu acredito que a maior parte do preconceito, o aluno da SRM, não sofre no
intervalo não, é na sala de aula mesmo, quando o professor diz: -Eu não
tenho tempo para esse menino. Eu não posso parar para dar atenção [aos
alunos que são acompanhados nas SRM’s] porque tenho muitos alunos. É
uma realidade, a turma cheia, mas esse aluno existe e tem direito como
qualquer outro (P2, 2019).
Eu percebo que a maioria dos professores do Ensino Fundamental II, exceto
um, têm descaso com os alunos especiais porque não acreditam que eles
vão aprender. É como se pensassem assim: A inclusão está aqui então, como
não posso ir contra, tenho que aceitar. Os alunos especiais ficam ali o dia
todo, mas eu [professor da escola comum] não trabalho com ele. Dou uma
atividade para pintar ou colar bolinhas de papel que não tem nenhuma
relação com o assunto e sigo com os outros (P3, 2019).
Ainda existe aquele olhar dos professores em afirmarem que não querem,
não estão preparados, que não vão dar conta, não vão conseguir, vai dar
muito trabalho... Não existe aquela coisa de todos vestirem a camisa e eu
considero isso uma atitude de preconceito!!! (P4, 2019).
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Para P6 ¨o maior número de preconceito é maior dos adultos [funcionários da
escola, professores e direção] não digo somente dos professores eu acho até pesado
(P6, 2019); já P5 não observa, na escola que atua, ocorrência de preconceito nem
por parte dos alunos, nem dos funcionários da instituição.
Os acompanhamentos nas SRM’s da Escola1, Escola 2, Escola 3, Escola 4, e
Escola 5 são realizados com os alunos do Ensino Fundamental I e os estudantes
frequentam essas escolas desde a Educação Infantil27, nos levando a considerar que
o convívio ainda na infância minimiza as situações de preconceito.
De acordo com P2:
Eu acredito que o preconceito vem dos adultos, os menores aceitam o outro
como ele é, mas os adolescentes não! A gente tem um caso aqui de um
aluno28 dessa escola que frequentava a sala do AEE comigo, mesmo em uma
outra escola. Ele ia todas as tardes tranquilo, mas aqui não pisou os pés só
porque a sala de AEE passou a funcionar dentro da escola que ele estudava.
Então, os colegas dele iriam ver ele entrar naquela sala, que é considerada
por eles como sala de doidos. E entendo que vai dependendo da faixa etária,
vai acontecendo o preconceito (P2, 2019).

Estudos e pesquisas apontam que a deficiência define os limites da sociedade.
O diferente compreendido numa sociedade irracional como anormalidade dado o
enaltecimento do perfil valorizado de pessoa saudável, viril, dentre outras
características consideradas positivas (AMARAL, 1995), provoca ¨reações de medo
ou fascínio, atração ou repulsa¨ (SILVA; SILVEIRA, 2013, p. 100).
Dessa forma, nas escolas, a presença de pessoas com traços contrários à
norma, desperta variadas reações evidenciando o preconceito que interfere
negativamente no processo de socialização, tendo em vista que a ideologia histórica
dos sentidos atribuídos à deficiência é o bastante para impedir o contato com esses
indivíduos (MATTOS, 2014).
Para Amaral (1995) as deficiências são classificadas em dois prismas: o
biológico e o social. O primeiro é equivalente aos fatores orgânicos e as
consequências desses no indivíduo que foi ¨prejudicado¨ pela deficiência; o segundo
diz respeito aos impactos sociais que a deficiência traz considerando os preconceitos,
estereótipos e estigmas (SILVEIRA; SILVA, 2013).
27

As escolas E3 e E5 passaram a funcionar a partir do Ensino Fundamental I nos anos de 2019 e 2017
respectivamente. Anterior há esses anos, a matrícula acontecia desde a Educação Infantil.
28
O aluno referenciado por P2 é adolescente e repetente durante alguns anos. Considerado como caso de
distorção série-idade.
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Concordamos com Amaral ao advertir que o contato com as deficiências:
Surpreende, mobiliza, desorganiza. Corporifica o que foge ao familiar, ao
usual, ao esperado, ao simétrico, ao belo, ao perfeito... O outro diferente,
deficiente, representa muitas e muitas coisas. Representa feridas narcisistas.
Representa a própria imperfeição daquele que vê, espelha suas limitações,
sua castração. Representa o sobrevivente (e com isso acena com catástrofes
potencialmente suspensas sobre a vida de cada um). Representa conflito não
camuflável nas dinâmicas inter-relacionais... De qualquer lado que se olhe,
representa uma chaga em pele idealizadamente de alabastro. Representa
ameaça (AMARAL, 1992, p.2).

Como já dito, o social e o individual estão respaldados na cultura que por sua
vez como é reflexo e veículo dessa mediação, possibilita a identificação ou fomenta a
reprodução de estereótipos relacionados ao diferente. Neste raciocínio, estudantes
de escolas públicas pertencentes a uma classe social distinta, encontram na
reprodução dos estereótipos e na valorização do belo, do forte, válvula de escape para
se autoproteger, pois sabe que como não possuem muitos dos atributos necessários
à manutenção do conservadorismo social, identificar-se ¨com um corpo deficiente que
exibe o defeito e a limitação e tudo o que se quer negar¨ (SILVA; SILVEIRA, 2013),
é, portanto, nocivo à sua permanência nos ambientes escolares e consequentemente
social.
De acordo com Galeão-Silva (2007) a razão para a perpetuação do preconceito
está centrada nos valores culturais que são transmitidos aos indivíduos. A pesquisa29
de Fernanda Araújo Cabral (2016) intitulada ¨Investigação do potencial de
desenvolvimento do preconceito em crianças pequenas¨ apresentada ao Instituto de
Psicologia da Universidade de São Paulo (USP), buscou a partir a Teoria Crítica da
Sociedade investigar o potencial de desenvolvimento do preconceito em crianças
pequenas.
Os resultados apontaram que as crianças reconhecem que existem algumas
diferenças nos colegas, porém como não estão ativamente envolvidas com a
sociedade, ainda não manifestam atitudes que remetem à exclusão ou ao preconceito
para com os colegas que possuem algum tipo de deficiência.
Durante o estudo, a pesquisadora aponta o brincar como um dos fatores que
neutraliza as diferenças enquanto pejorativas para o preconceito. Benjamim (1928),
29

Pesquisa realizada por Fernanda Araújo Cabral em 2016, orientada pelo Prof. Dr. José Leon Crochík utilizou
como instrumento a escala F elaborada por Adorno, Brunswik, Levinson e Sanford (1965) na pesquisa
“Personalidade autoritária”.
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ao diferir brincadeiras de brinquedos, evidencia que através das brincadeiras, os
indivíduos manifestam suas criatividades e ilustram as diversas formas de
compreender o mundo; com relação aos brinquedos, entende que deixam as crianças
engessadas já que não precisam da criatividade para inventar, além de produzir ¨ uma
percepção de mundo mediada pelo capital¨ (CABRAL, 2016, p. 33).
Dessa forma, podemos compreender que à medida que os indivíduos vão
interagindo na sociedade estão passivos de se tornarem preconceituosos. De acordo
com o exposto pelas docentes P1, P2, P3, P4 e P5 e em função do constatado na
pesquisa citada, faz-se relevante considerar o cuidado na formação que objetive a
identificação com o diferente a fim de construir crítica a essa mesma cultura.
Palavras como aceitam, protegem e cuidam foram citadas por P1, P3 e P4, a
fim de marcar a relação ¨inclusiva¨ dos alunos com deficiência nas escolas.
De acordo com as entrevistadas:
Não sofrem preconceito com relação aos colegas não. Os meninos [alunos
sem deficiência] até acolhem eles, mas frequentemente por parte dos
adultos que trabalham na escola, as pessoas têm pena. Existe muita pena e
eles sempre falam pra mim, quando precisam ir até a sala pegar ou entregar
alguma coisa!!! (P1, 2019, grifo da autora).
A relação deles [alunos sem deficiência] com os alunos que tem
deficiência é boa. Eles não apontam, pelo contrário protegem eles,
cuidam! Eu percebo que têm preconceito com o aluno que é negro, com
relação ao cabelo desses alunos, com o corpo, mas com os especiais não
(P3, 2019, grifo da autora).
Eles são muito bem aceitos. Eles [alunos sem deficiência] estão
dispostos em ajudar!! A aceitação deles com os colegas é bem melhor
do que a relação deles com os adultos. As crianças não tem preconceito
com os alunos especiais. Pelo contrário eles acolhem, ajudam! (P4,
2019, grifo da autora).

A desvalorização que a pessoa com deficiência sofre, consequência do
idealismo30 histórico, requer do indivíduo sadio, ¨perfeito¨ a missão de acolher, ajudar,
cuidar daquele que possui limitações ficando passivo e imputado ao dever de ser grato
por toda essa proteção. A Educação Inclusiva que tem como princípio o
reconhecimento e a valorização das diferenças é enfraquecida justamente por esse
tipo de ação piedosa que reforça o preconceito.
A esse respeito, Crochík (2011), adverte:
30

O idealismo é uma expressão da doutrina kantiana representou o marco da filosofia moderna cuja base está
centrada na síntese do racionalismo e do empirismo na produção do conhecimento.
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Assim, como uma maneira de ocultar ainda mais de si mesmo essa não
aceitação do outro, exagera-se a defesa do que é hostilizado, forçando a sua
inclusão em um grupo do qual o preconceituoso julga, sem poder afirmar
manifestamente, que não deveria tomar parte (CROCHÍK, 2011, p. 66).

Diante do exposto e entendendo que a subjetividade, provém das condições
objetivas, assim, é mediada por processos sociais, considerar a mudança no currículo,
no sistema de avaliação constitui apenas um dos instrumentos que possibilita a
promoção da Educação Inclusiva. O grande cerne que afasta os alunos e a escola da
prática inclusiva, colocando-os como reprodutores da sociedade atual, é a formação
limitada na percepção, no intelectual e na sensibilidade (CROCHÍK, 2011).
Antes da chegada de um aluno com deficiência na escola, P1 informou sobre a
existência de um procedimento escolar. A professora avisa aos colegas da turma que
alguém diferente vai chegar e precisa muito da ajuda deles. Essa ¨preparação¨ serve
para que os estudantes com deficiência consigam se adaptar à dinâmica da escola.
Logo, precisam dessa ponte, olhar caridoso dos colegas, para serem integrados à
rotina escolar.
Ferreira (2009) define essa prática como discriminação velada, pois ¨provoca
limitação de oportunidades para desenvolver autonomia, cria prejuízos sociais e de
aprendizagem para vida¨ (FERREIRA, 2009, p.27-28). Esses elementos fazem com
que nas instituições as identificações sejam negadas.
Neste sentido, a agressão surge como reflexo da negação. O fato de ¨ o mais
frágil lembrar sua própria fragilidade, quando é incentivado o tempo todo pela doutrina
da sobrevivência do mais apto a ser mais forte¨ (CROCHÍK, 2011, p.13), tende a
despertar, no processo de adaptação, defesa psíquica como resposta às ameaças
existentes.
Uma dessas respostas é o afastamento. Mesmo a maioria das professoras
informando que não há preconceito entre as crianças do Ensino Fundamental I, P2 e
P3 sinalizaram que nos momentos de lazer os alunos da Escola 2 pegam o lanche e
vão para a SRM ficar com a professora; alguns estudantes da Escola 3 ficam com
seus cuidadores e

os demais passam o horário do intervalo nos corredores

observando os colegas brincarem.
Parece não haver no momento do intervalo, instantes reservados aos alunos
para descontração, o compromisso em acolher, proteger, tornar os colegas com
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deficiência parte do grupo. Interessante notar como esses estudantes na sala de aula
são percebidos como sujeitos passivos necessitando do ¨apoio¨ dos colegas e fora da
classe passam instantaneamente a serem ativos a ponto de escolherem ficar longe
dos outros.
Baseado nesse relato podemos inferir que as professoras definem como
preconceito, na relação de inclusão/integração31 de alunos com e sem deficiência, as
atitudes visíveis de discriminação (FERREIRA, 2013). Um desses exemplos foi
pontuado por P6 ao revelar que constantemente um de seus alunos a procura para
mediar os conflitos que surgem, em decorrência de não o aceitarem nos grupos, para
realizar as atividades e trabalhos escolares.
Um dado evidente nas respostas de P5 é que a docente parece não se incluir
em suas narrativas. Em suas alegações, sempre usando a terceira pessoa para tratar
da Educação Inclusiva, nos leva a deduzir que suas formulações são mais técnicas
do que empíricas. Ao tratar do preconceito que os alunos das SRM’s sofrem, colocou:
Sim, rejeição. Infelizmente as escolas nas quais realizo visitas a maior queixa
de alguns alunos é que mesmo que o professor tenha conhecimento de
sua deficiência, ao invés de facilitar o aprendizado desse aluno, ele faz
de tudo para dificultar a vida dele em sala de aula. Houve um caso em que
a aluna não sabia ler. A professora não permitiu que sentasse em dupla
com uma colega ou fizesse a avaliação oral. Problema esse que foi
sanado após a minha visita na referida escola. Alguns professores agem
dessa forma por não ter o conhecimento sobre a Educação Especial,
outros, porém, é porque lhes falta o bom senso, o amor, a vontade e o
mais importante, não se coloca no lugar do outro (P5, 2019, grifo da
autora).

A atitude desta docente é característica da Educação especial móvel definida
por Wocken (2003) criticada por Crochík (2013). De acordo com o autor, a presença
em classe de um professor formado em educação especial para conduzir o processo
de ensino-aprendizagem dos alunos com deficiência, constitui um ¨muro simbólico¨
(CROCHÍK,2013) que impede a interação entre os estudantes e o professor da sala
comum.
Percebemos, portanto, que essa segregação, em função da deficiência,
restringe apenas ao professor especializado, a função de ensinar destituindo o
31

As classes nas escolas são constituídas a partir de uma normalização construída historicamente para
uniformizar o padrão de alunos com potenciais pré-estabelecidos e, galgar outros níveis de aprendizagem à
medida que progridem nas séries. Essa padronização visando o desenvolvimento das capacidades e habilidade
dos estudantes está relacionada à educação integrada.
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regente da classe desse trabalho que acaba se ocupando com restante da turma. O
entendimento de que na sala de aula comum funciona simultaneamente dois tipos de
classe, faz com que os colegas da classe comum não tenham ou não queiram contato
com os da especial justamente por conta da deficiência.
Entendemos que o acompanhamento às escolas é necessário a fim de dar
suporte as professoras das classes comuns e mediar a relação entre docente e
alunos. Entretanto, nos relatos da professora parece que essas atividades de cunho
instrucional são mais valorosas do que estar acompanhando os estudantes, haja vista,
a análise dos relatos.
Neste aspecto, ressaltamos uma controvérsia relacionada à Educação
Inclusiva: P5 por meio das orientações genéricas voltadas à deficiência, a exemplo
de, sentar em dupla, avaliar a oralidade, fortalece na professora da sala comum a
consideração de que a adaptação curricular é a minimização do potencial dos
estudantes.
No discurso de P5 não há propostas de adaptação curricular, no sentido de
flexibilizar ações pedagógicas para que os estudantes com deficiência possam ter
acesso ao currículo da sala comum. Não há menção de atividades desafiadoras
respeitando seus limites, nem adoção de metodologias que contemplem as
necessidades dos alunos.
Avaliar um sujeito apenas baseado no que consegue realizar é cômodo e
também desmotivador. E essa prática não pode ser classificada como inclusiva, pois
percebemos claramente a marginalização sofrida por esse aluno na escola. Uma das
explicações para esta atitude é a consideração do modelo biomédico sobre o social.
Concordamos com Diniz (2007), ao evidenciar que ¨a anormalidade é um julgamento
estético e, portanto, um valor moral sobre os estilos de vida¨ (DINIZ, 2007, p.24).
P2 informou uma conduta da escola como resposta às reações de um dos
estudantes que é retirado da sala e encaminhado à SRM, para fazer as atividades da
classe comum, sempre que começa a bater nos colegas. De acordo com a docente,
a mãe do aluno havia informado que não estava medicalizando a criança porque não
entendia mais como necessário. Dessa forma, a única alternativa que P2 encontrou
para manter a harmonia na escola foi:
Fazer uma troca até pra ver ele quietinho. No caso desse aluno mesmo,
costuma vir à sala de AEE quando não tem atendimento ou então, nos dias
que eu não estou aqui, vem com o cuidador dele e aqui desenvolvem as
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atividades, mas não é a forma correta. Ele precisa estar em sala de aula (P2,
2019).

A inclusão educacional exige que todos os professores estejam preparados
para atuar na diversidade. O direito garantido legalmente, mais especificamente na
LDB 9394/96 (BRASIL,1996), política pública mais citada pelas entrevistadas,
assegura profissionais engajados em oferecer educação de qualidade fazendo uso de
métodos, técnicas e adaptação de recursos educativos a fim de atender às
necessidades dos estudantes (BRASIL, 1996).
O curioso é que mesmo após 20 anos da promulgação dessa lei, estudos e
pesquisas realizados (MOURÃO, 2011; PIMENTEL, PAZ; PINHEIRO, 2009),
apontaram que os professores ainda se consideram despreparados e/ou resistentes
em incluir. É imperativo reforçar que a responsabilidade pela inclusão educacional
não é apenas do professor da Sala de Recursos Multifuncionais. Caso as instituições
considerem dessa forma, estão realizando a inclusão simbólica ou pseudoinclusão
(PIMENTEL, 2013).
Em tom de exaltação as professoras ressaltaram este agravante nas escolas:
a falta de cuidado de alguns docentes da sala comum com relação aos alunos com
deficiência. O cuidado aqui abordado está intimamente associado ao ato de educar,
conforme prevê a LDB 9394/96. Nesta configuração, cabe considerar a deficiência na
perspectiva do modelo social (DINIZ, 2007).
Todas as professoras informaram que a resistência do professor da sala
comum deriva do preconceito com relação ao trabalho envolvendo alunos com
deficiência. P6 trouxe em sua narrativa um dado novo: as atitudes de
descontentamento da direção escolar que atribui a docente como a única responsável
em promover a inclusão.
O ano passado eu tinha um aluno aqui que tinha um odor enorme e os
colegas começaram a criticá-lo. Ele se chateou e o trouxeram para aqui para
ficar fora da sala. Então expliquei que tinha que tomar um banho que não
podia vir sujo para a escola e que ninguém tinha que ter tratado ele daquela
forma, mas pra que não continuassem tratando ele assim, sugeri que fosse
ao banheiro, tirasse aquela camisa, limpasse as axilas que aquilo era normal
porque ele estava ficando adolescente e que passasse desodorante, dei uma
amostrinha pra ele. [...] Alguns professores olham para os alunos, outros não
[...]. Quando não é o professor que traz o aluno para a SRM é o funcionário
porque vê que o aluno foi colocado para fora da sala. Outra coisa: E quando
você toma grito do diretor? que está sempre chateado porque pensa que eu
não ajudo!! Quando tento trazer a família desses estudantes para a escola,
sou criticada porque diz que a mãe também é doida, a família é toda doida![...]
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A semana passada aqui teve um caso de em que o menino acabou furtando
na sala. Como dizem que ele é reincidente, chamaram a mãe. Só que aí ela
bateu no menino dentro da sala. [...] e depois levou para o CAPES.
Constataram que ele pega as coisas por compulsão para ser aceito pelos
colegas. (P6, 2019)

A escola, como uma instituição social, reproduz a estrutura da sociedade e
coloca os sujeitos em situação de dominado e dominante. Mesmo que o aluno de P6,
mais precisamente o último por ela narrado, se esforce ao máximo para ser aceito
pela turma, possivelmente seus esforços serão nulos, pois na lógica social esse
indivíduo sempre será compreendido como alguém que não tem condições de fazer
escolhas e para tanto, precisa ser conduzido.
Adorno (1955) pontua duas hierarquias: a oficial, cujo critério é o desempenho
nas disciplinas e a não oficial que abrange os esteticamente os mais competentes.
Aos alunos das SRM’s é vedada a possibilidade de fazer parte da categoria oficial.
Não por conta de sua capacidade de aprendizagem, todavia, devido às implicações
sociais que à deficiência são impostas. Não podem também compor a hierarquia não
oficial, pois o comprometimento da deficiência, no sentido de lesão, não os torna
bonitos, saudáveis, inteligentes, amistosos, apenas pessoas com deficiência. Nesta
concepção, fica evidente que ter uma deficiência significa imputar do indivíduo à
possibilidade de ser independente e autônomo.
Os professores antes de iniciarem o ano letivo costumam idealizar o
desempenho e o comportamento dos seus alunos. Essa prática foi denominada por
“profecia autorealizadora” (ROSENTHAL E JACOBSON,1964 apud PIMENTEL,
2013), cujo preceito segue o mesmo da ideologia cultural, desconsiderar a
singularidade. Neste sentido, ao se depararem com a diversidade, os professores
¨desenvolvem uma visão de que seu aluno é incapaz e terminam por abandoná-los,
não favorecendo situações de interação que possibilitem o avanço intelectual e o
desenvolvimento desse sujeito ¨ (PIMENTEL, 2013, p. 140).
O aluno citado por P6 certamente não é o estudante idealizado pela professora,
tão pouco o colega idealizado pela turma. A falta de uma formação que fomente o
questionamento da sociedade, leva à frieza para com os outros e, impede a
identificação a partir do (re)conhecimento das diferenças.
O indivíduo vítima do preconceito se expressa em duas maneiras: ingênuo ou
oportuno. O ingênuo busca adaptação às situações e o oportuno utiliza o pensamento
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para justificar a sua sabedoria, dito de outra maneira atribui a situação razões para
suas atitudes de esperteza (CROCHÍK, 2011c).
Buscando ser oportuno, o estudante narrado por P6, furtava e dava aos colegas
numa tentativa de ser considerado pela turma. Essa ação o colocava, enquanto vítima,
na posição de culpado por possuir uma deficiência e estar na escola desestabilizando
a turma e o professor; culpado porque estava cometendo delitos e como consequência
por ferir à norma, necessitava ser banido da escola. Nesse momento, a ¨sede¨ pela
justiça não considerava o ¨especial¨.
Dado o exposto, podemos perceber que o preconceito apontado por Crochík
(2006) como desvio da razão, é produto de uma formação carente da produção de
uma ¨consciência verdadeira¨. O reforço e a mimese ao que já está posto impede a
capacidade do pensar e com isso inutiliza as tentativas inclusivas.
4.3 VIVÊNCIAS NA SRM
A SRM por meio do Atendimento Educacional Especializado constitui uma
estratégia de ação inclusiva, conforme regulariza a política pública. Os alunos com
deficiência, transtornos globais e superdotação/altas habilidades matriculados na
escola regular, possuem direito ao acompanhamento que deve acontecer no turno
oposto ao da sua matrícula (BRASIL, 2008).
A concepção da educação inclusiva, mais especificamente relacionada aos
alunos com deficiência, por compreender o processo educacional como um todo,
requer a implementação de uma política no sistema de ensino em que o modelo de
integração das classes comuns e especiais seja superado.
Para tanto, a organização escolar precisa ser alterada de modo que a
instituição cumpra com sua função social, envolver todas as minorias expulsas
historicamente do contexto educacional. Essa reconfiguração reclama a construção
de uma proposta pedagógica voltada à valorização das diferenças por meio da
experiência que leva à identificação.
É flagrante afirmar que os meios encontrados na sociedade, para categorizar
as pessoas através de

padrões considerados comuns, definem os seres cujo perfil

é aceitável nos ambientes escolares, urbanos, de trabalho, dentre outros e justifica os
que não são.

Neste sentido, quando o não convencional é apresentado, causa

estranhamento e repulsa e ¨ com base nisso, vários tipos de discriminações, através
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das quais efetivamente, e muitas vezes sem pensar, reduzem sua chance de vida¨
(GOFFMAN, 1963, p.8).
Devido ao fato de o estigma representar a fuga dos padrões, em várias
situações cotidianas, a presença desse traço é encoberta pelo silenciamento,
consequência de uma atitude punitiva que as pessoas com deficiência são
submetidas. Enquanto forem excluídas, por possuírem características consideradas
destoantes, dentro da perspectiva das relações em que os ¨competentes¨ intelectual
e fisicamente devem ser priorizados, seguirão sendo marginalizadas porque a
maneira subjetiva com que as deficiências são interpretadas, como impedimentos,
limita seus potenciais e capacidades (MACIEL, 2000).
Dessa forma, nas escolas, esse fator ainda tem sido impeditivo na busca dos
alunos por apoio educacional. Talvez esse fato justifique a realidade municipal de
Santo Antônio de Jesus em que das 54 escolas, apenas onze possuem Salas de
Recursos Multifuncionais. O contraste anunciado pelo quantitativo na matrícula de
alunos declarados no Censo Municipal32 de 2019, equivalente a 11.564 e apenas 166
estudantes com deficiência matriculados nas SRM’s, leva-nos a questionar se
realmente todos estão tendo o acesso e o suporte necessário para permanência com
qualidade nas escolas.
A resposta para este questionamento possivelmente está na prerrogativa
amparada no Plano Municipal de Educação/2015 (PME)33 de Santo Antônio de Jesus
em que a meta 4, relativa à Educação Especial, busca:
Universalizar com a parceria do Estado, para a população de 4 a 17 anos,
o atendimento escolar aos estudantes com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, preferencialmente, na
rede regular de ensino, garantindo o atendimento educacional especializado
em salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços
especializados, públicos ou comunitários, nas formas complementar e
suplementar, em escolas ou serviços especializados, públicos ou
conveniados (BAHIA, 2015, grifo da autora).

32

Alunos matriculados desde a Educação Infantil até os anos finais do Ensino Fundamental II, bem como a
Modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA).
33
Em 2017 aconteceu uma Conferência Municipal de Educação com chamada pública para Avaliação das metas
e estratégias elaboradas no PME de 2015. É importante ressaltar que o referido documento possui vigência de
10 anos, logo, será utilizado no escrito como parâmetro para análise do contexto relativo à Educação Especial no
munícipio.
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Assim, cogitamos a intenção da transferência de responsabilidade que o
município visa ao divulgar a parceria com o Estado. É importante contextualizar que
três destas professoras, mais especificamente P1, P2 e P6, docentes da rede
municipal, estavam nesta época colaborando na rede estadual no Centro de Apoio
Pedagógico e, relataram que apenas nove escolas municipais dispunham de salas
multifuncionais, neste período.
Outra consequência desta meta municipal é o reforço da Educação Especial. A
este respeito Mantoan (2006) faz uma crítica ao considerar que:

Falta às escolas especiais e às instituições para pessoas
com deficiência a compreensão do papel formador da escola
comum, que jamais será exercido em um meio educacional
segregado, assim como lhes falta a consciência de que as
escolas especiais se descaracterizaram, perderam sua
identidade, bem como os profissionais que nelas lecionam,
particularmente os que são
professores especializados
(MANTOAN, 2006, p. 26).

É ingênuo pensar que a parceria Estado e Município no que faz referência ao
Atendimento Educacional Especializado está focada apenas no compromisso com os
estudantes. Essa iniciativa aparta da escola alunos com deficiência reduzindo suas
possibilidades de interação e aprendizagem. Estudos de Monteiro e Castro (1997)
apontam que o convívio de alunos com e sem deficiência nas escolas constitui ganho
na formação individual destes sujeitos.
Dias (2018) amparada nos estudos de Michels; Garcia (2014), entende que
mesmo havendo número considerável de matrículas na Educação Especial 34, esta
prática não é alvo apenas da busca pela privatização da educação, mas também
indica a iniciativa de professores que possuem dificuldades em entender que a escola
é local para alunos com deficiência e, também somada ao reflexo de concepções de
pais que consideram o convívio em classe comum, de alunos com deficiência com os
considerados normais, um atraso no processo de escolarização de seus filhos.
Assim, com o preconceito instalado e nutrido nas escolas, os alunos com
deficiência procuram e encontram nas professoras das SRM’s, afeto, alteridade e

34

A Educação Especial neste caso diz respeito à matrícula no Centro de Apoio Pedagógico.
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compreensão. Sentindo- se seguros e confortáveis os estudantes, por vezes, relatam
vivências que denunciam situações de exclusão nos ambientes escolares.
Mesmo sabendo que o caminho é árduo, porque a organização pedagógica do
município pensa a Educação Especial tendo como referência as deficiências dos
estudantes e não o sujeito em sua completude, as professoras relataram as ¨dores e
as delícias¨ de acompanharem seus alunos no processo de escolarização.
4.3.1 Funcionamento das SRM’s

A educação inclusiva pressupõe a valorização das individualidades dos sujeitos
considerando suas limitações no planejamento das ações educacionais que
oportunizem as interações sociais levando à autonomia e

aprendizagem

(CARVALHO, 2012).
Em função disso, à escola, enquanto espaço formal para construção do
conhecimento, é proposto um novo paradigma: estabelecer um processo bilateral que
vise a equiparação de oportunidades para todos. Essa medida requer das instituições
nova configuração estrutural e atitudinal (MENDES, 2002).
Neste sentido, o AEE vem a ser uma iniciativa inclusiva, pois visa eliminar as
barreiras do processo de escolarização dos estudantes com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação e objetiva a
interlocução da sala comum com a de Recursos Multifuncionais. Assim, as
intervenções pedagógicas realizadas nas SRM’s, segundo evidenciado na lei
(BRASIL, 2008), visam dar suporte ao processo de escolarização dos alunos com
deficiência nas salas comuns. Nesta lógica, o alinhamento desses profissionais é
imprescindível.
Ainda que diversos estudos e, inclusive esta pesquisa, indiquem a cisão,
desses ambientes no cotidiano escolar, seguimos tomando como base para a análise
das narrativas, ademais de outros teóricos, as formulações de Mantoan (2005) ao
considerar que:
Neste novo quadro conceitual e situacional, as pessoas com deficiências
bastante significativas têm o mesmo direito de acesso à educação, em
ambiente escolar não segregado, que os seus colegas com deficiências
menos severas e mais os alunos sem deficiência da mesma faixa de idade
(MANTOAN, 2005, p.25).
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O texto ¨Uma pesquisa sobre a Educação inclusiva algumas notas¨ (CROCHIK,
2013), apresenta crítica relacionada à restrição do público alvo que possui direito ao
acompanhamento na SRM (BRASIL, 2008). O estudo foi realizado nos anos de 2008
a 2010 em quatro salas de aula, duas de escola particular e duas de escola públicas,
que tinham alunos com deficiência matriculados, cursando a quarta série do Ensino
Fundamental I, em São Paulo.
Concordamos com o autor ao evidenciar que as minorias, alvo da educação
inclusiva,

portanto,

considerados

alunos

em

situação

de

inclusão,

mais

especificamente os que possuem dificuldades de aprendizagem, precisam do suporte
das salas uma vez que a consideração de suas dificuldades, nas salas comuns, os
aparta da condição de serem aprovados.
Nas palavras do autor:
Do diagnóstico incerto à injustiça do tratamento desigual para os que também
têm dificuldade de aprender, essas observações permitem supor que a sala
de apoio poderia ser destinada a todos e não somente aos que são
considerados em situação de inclusão, mesmo porque não somente a
deficiência intelectual está associada à dificuldade de aprendizagem
(CROCHÍK, 2013, p. 18).

Para organização desta sessão, foi realizado a releitura das narrativas durante
as entrevistas, a retomada dos registros realizados durante as observações nas
escolas, o contato com a Secretaria de Educação do Município, análise documental
disponibilizada no Diário Oficial do município para que a explanação do
Funcionamento das SRM’s fosse a mais precisa possível. Consideramos este quesito
primordial porque ao longo da análise desta categoria, teremos como parâmetro o
macro, as políticas públicas inclusivas, e o micro, a execução dessas no contexto do
município de Santo Antônio de Jesus, Bahia.
A coordenação da Educação Especial no município de Santo Antônio de Jesus
permite que alunos com dificuldade de aprendizagem façam parte do público alvo dos
acompanhamentos nas SRM’s, embora não exista resolução, nem portaria
documentando. Essa iniciativa promove a educação inclusiva por destinar aos
estudantes, não somente aos que possuem deficiência, o acesso a recursos e
métodos possibilitando o acompanhamento destes ao currículo da escola comum.
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Para dar início aos acompanhamentos nas SRM’s, todas as professoras
apontaram que é necessário que os professores das salas comuns informem aos
coordenadores ou a própria professora da sala de recursos, os alunos que possuem
deficiência ou até mesmo dificuldade de aprendizagem. Na sequência, os pais ou
responsáveis são convidados para uma reunião com a coordenação e o professor da
SRM, quando explicam sobre o acompanhamento.
Todas as professoras descreveram que antes de iniciar as atividades de
suplementação ou complementação, com os estudantes na sala de recursos, é
realizada uma anamnese com os pais a fim de conhecê-los. As docentes relataram
que quando a família é solícita e atende ao chamado, o processo é rápido e tranquilo,
todavia, há muitos casos em que os pais resistem a possibilidade de matrícula nas
salas por conta do estigma que o espaço possuiu.
Desse contexto, percebemos o impacto que o estereótipo da deficiência causa
na família escola e na sociedade a ponto de negar a esses estudantes o direito de
serem auxiliados quanto à aprendizagem. De acordo com Gofman (2008), a
inferiorização da deficiência, resultante dos atributos propagados como naturais e
comuns, impede e/ ou restringe as relações sociais.
Nas escolas, conforme observado, essa afirmativa ganha eco. A própria família
seja como iniciativa de proteção, seja por desvalorização do indivíduo com deficiência,
resultado das ¨representações negativistas e equivocadas sobre a diversidade
expressas em seus corpos¨ (SOUZA, 2013, p. 93), demarca limites e retira deles a
possibilidade de convívio e aprendizagem.
Ressaltamos que as Salas de Recursos Multifuncionais atuam também nessa
direção, suscitar aos alunos com deficiência ou dificuldade de aprendizagem,
autonomia, independência e participação, despertando ou devolvendo aos sujeitos
excluídos, a causa dos rótulos, o sentimento de pertença na sociedade.
As

professoras

das

SRM’s

informaram

que

os

encontros

para

complementação/ suplementação da aprendizagem possuem em média duração de
50 minutos a 2 horas cada sessão, e acontecem uma ou duas vezes por semana. De
acordo com a estimativa por elas realizada, a frequência dos alunos é satisfatória, pois
apontaram que a maioria deles sempre vêm aos encontros.
Com antes mencionado, as salas de recursos multifuncionais podem ser de
dois tipos: I e II. O que diferencia uma da outra é que a tipo II recebe materiais para
dar suporte a alunos com deficiência visual. De acordo com os dados do Censo
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Municipal (2013) o número total de alunos matriculados com a referida deficiência é
equivalente a 339, dividido de acordo com os segmentos da educação básica,
conforme observado na tabela 3.

TABELA 3: Matrícula de alunos com deficiência nas Escolas Municipais de
Santo Antônio de Jesus

Fonte: Censo Municipal (2013)

A tabela serviu de base para elaboração do PME, mais especificamente a meta
quatro. Posterior a 2013, nove escolas do município receberam o material necessário
para iniciar os acompanhamentos. P4 e P5 por estarem nas instituições há um tempo
considerável, dezesseis e sete anos respectivamente, informaram com precisão que
os materiais recebidos correspondem à Sala Tipo I; A SRM da Escola 1 é do tipo I,
segundo informou P1; P2, P3 e P6 estimaram que as salas também são do Tipo I
por conta dos materiais que estavam nas instituições.
Mesmo a tabela, baseada no Censo Municipal, informando que 54 alunos com
deficiência visual estavam matriculados nos anos iniciais da Educação Básica,
curiosamente, não mostra indícios que comprovem a existência de salas do Tipo II
nas escolas municipais.
Após fazer o mapeamento das escolas, constatamos que um número
considerável, mais precisamente vinte e duas de um total de cinquenta e quatro, estão
localizadas na zona rural. Entretanto, só existe a oferta do AEE em uma dessas
escolas da rede municipal, com nove matriculados, segundo dados do Censo
Municipal (2018).
Ao questionar na Secretaria de Educação sobre a mínima disponibilização
desse serviço nas zonas rurais, tendo em vista o quantitativo de escolas pertinentes
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à área, fomos informados que um dos empecilhos para o funcionamento é o
deslocamento do professor.
Com isso, uma parte considerável desses alunos que possuem deficiência e
moram nessas localidades acabam sendo acompanhados no Centro de Apoio
Pedagógico da cidade que é amparado pela rede estadual. Outros poucos que são
acompanhados nas SRM’s municipais, precisam buscar transporte junto à Secretaria
de Educação, mas os responsáveis geralmente precisam acompanhar os estudantes
por temerem que sofram preconceito por parte dos demais alunos que utilizam o
serviço. Além disso, falta acessibilidade, pois em alguns transportes não há monitores.
Outros devido, aos diversos entraves, acabam ficando em casa sem o
acompanhamento.
Desse contexto, podemos inferir que os aspectos da educação integral
sobrepõem à inclusão, uma vez que o direito ao acesso e permanência nas SRM’s é
deficitário. Corroboramos com Crochík (2011) ao apontar que na inclusão há também
exclusão por inviabilizar a convivência entre as minoras que, em termos quantitativos
se convertem em maiorias, ¨devido às restrições sociais imputadas pelas condições
objetivas e subjetivas para a individuação na sociedade contemporânea¨ (SOUZA,
2013, p.78).
Outro elemento que coopera com o sucesso do AEE nas SRM’s é a estrutura
das salas. O documento ¨ Sala de Recursos Multifuncionais: O AEE em ação¨ (BAHIA,
2017), elaborado pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia em parceria com
a Superintendência de Desenvolvimento da Educação Básica, Diretoria de Ensino e
suas modalidades e a Coordenação de Educação Especial, no tocante a estrutura,
define:
A dimensão de 1,20 a 1,50 m² por estudante deve ser respeitada,
priorizando uma sala que possibilite a disposição do mobiliário e dos
equipamentos de uso de alunado e professores, além da realização de
pequenas reuniões e atendimento aos pais, sem esquecer que a instalação
elétrica deve ser compatível com a voltagem dos equipamentos (BAHIA,
2017, p. 11, grifo da autora).

As salas de recursos da Escola 2, Escola 5 e Escola 6 são relativamente
pequenas possuem aproximadamente sete, cinco e seis35 metros respectivamente.

35

As dimensões das salas foram estimadas pelas professoras.
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Nessas salas, não há espaço para todos os mobiliários e atendimentos envolvendo
dois ou mais alunos. Além disso, a Escola 2 e Escola 6, ficam mal localizadas, pois
estão distantes das salas comuns e próximas a secretaria, ademais sem
acessibilidade. Não há na SRM da Escola 6 nem ventilador, nem poço de ventilação.
A porta precisa ficar aberta. Para que alguém consiga ter acesso à escola, é
necessário fechar a porta da sala de recursos senão o visitante não consegue
adentrar.
P6 informou, em tom de revolta, que seu trabalho fica limitado porque:
Para acompanhar os alunos que são autistas e os que têm TDAH a gente ou
morre de calor ou fica com a porta aberta e não consegue realizar as
atividades com os meninos porque eles ficam mais interessados na rua do
que na sala (P6, 2019).

Na ocasião, informou que a direção não acredita na inclusão de alunos com
deficiência, logo, podemos perceber o quão árduo é para esta professora trabalhar
neste ambiente.
Em tom de desabafo, P6 alegou:
Tem dia que eu saio daqui agoniada, tenho que respirar e deixar tudo porque
senão eu vou somatizar. Isso aqui é difícil viu! Digamos que estou em fase
de adaptação, não sei se vou me adaptar não! Pense você sair do paraíso36,
saí da água pro vinho é difícil (risos). O pior é que às vezes você não pode
dizer, não pode comparar, aqui não pode nada (P6,2019).

Ainda sobre o funcionamento da SRM na Escola 6, declarou:
Minha filha foi uma batalha, quase um corpo a corpo mesmo pra abrir o
outro turno. Elas queriam que eu ficasse só um turno pra poder atender todo
mundo, que tirasse esse menino da sala para ser atendido (P6, 2019, grifo
da autora).

As Diretrizes da Educação Inclusiva no Estado da Bahia entendem a ¨ inclusão
escolar como a união de esforços: direção, professor da classe comum, professor da
SRM, estudantes, família, corpo técnico e administrativo da escola¨ (BAHIA, 2017,
p.22). Outrossim, o Estatuto do Magistério Público do Ensino Fundamental e Médio

36

P6 trabalhou durante 8 anos no Centro de Apoio Pedagógico (CAP) em regime de cooperação técnica do
município com a rede estadual
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do Estado da Bahia, Lei 8.261/2002, atribui ao diretor para o exercício do cargo o
planejamento das

ações visando à formação das pessoas envolvidas, direta ou

indiretamente, no atendimento aos estudantes público-alvo de Educação Inclusiva,
bem como a institucionalização no Projeto Político Pedagógico (PPP) das ações de
promoção à inclusão.
Posto isso, é fundamental que a gestão defenda a escolarização como direito
de todos, uma vez que o processo para implantação da SRM na unidade parte da
iniciativa do diretor que matricula e registra os alunos com deficiência no Censo
Escolar justificando a necessidade desse suporte. Vale salientar que as políticas
públicas relacionadas à inclusão desse público nas escolas corroboram bastante para
com a ¨iniciativa¨ dos diretores.
Possivelmente, as razões que motivam a resistência dessa diretora com
relação à inclusão dos alunos com deficiência, decorrem do fato de que para atender
as necessidades desses estudantes, é preciso mudança na estrutura da escola,
redimensionamento da didática dos professores. Esse desafio requer deles um tempo
maior para pesquisas e estudos (MANTOAN, 2003; MITTLER, 2003; STAINBACK E
STAINBACK, 1999).
Mesmo com toda a resistência, por parte dos professores das classes comuns,
funcionários e da direção, P6 informou que em alguns momentos para divulgar a ideia
de escola inclusiva:
o povo vem aqui [na sua SRM] e pede um menino, mas fala assim: -Olha,
eu não quero aquele doentinho não. Eu quero um que não faça a gente
passar vergonha, eu quero um que seja mais desenvolvidinho (P6, 2019,
grifo da autora).

Numa relação egoísta, o uso das imagens de alunos com deficiência tem
servido apenas para propagar a mensagem de que a instituição é favorável à inclusão.
Ainda relacionado à estrutura, as SRM’s de Escola 1 e Escola 3 são espaços
favoráveis à aprendizagem por serem salas amplas, bem ventiladas e iluminadas,
ficam próximas às demais salas comuns dando aos alunos a sensação de que a SRM
é também parte do ambiente escolar. P1 e P3 têm acesso à internet, inclusive ainda
utilizam os computadores enviados pelo MEC para a montagem das salas.
Todas as docentes informaram suas dificuldades com relação à impressão das
atividades. Apenas P3 tem a impressora enviada pelo MEC, mas alegou que não
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consegue em Santo Antônio de Jesus encontrar tinta para reabastecer, logo, tem o
equipamento, mas é inútil. Todas precisam ir à secretaria para realizar as impressões.
Com mobiliário reduzido, sem suporte tecnológico necessário, P2 e P6 informaram
que precisam a cada dia se reinventar para poder garantir o direito de seus alunos.
Percebemos, no entanto, que mesmo em meio aos diversos contratempos
estruturais e conceituais associados à inclusão, as SRM’s seguem funcionando com
frequência satisfatória, cronograma de acompanhamento divulgado aos alunos,
pais/responsáveis e demais visitantes. A rotina fica exposta na sala de aula e isso
possibilita o desenvolvimento e acompanhamento das atividades realizadas.
Possivelmente, em decorrência da orientação adotada pela Secretaria de
Educação Municipal, tendo como consideração ainda o modelo biomédico da
deficiência, identificamos nos relatos a preocupação maior relacionada às orientações
de complementação da aprendizagem do que fomentar nos estudantes o sentimento
de pertença na sociedade.
Quando tratamos desse aspecto, adotamos como base, uma formação que
seja capaz de criticar a sociedade e que por intermédio da valorização da convivência
com a diversidade ¨abandone o desejo de dominação dos homens uns pelos outros¨
(CROCHÍK, 2013, p. 42).
Entendemos que o processo de ensino-aprendizagem significado tão somente
na adaptação dos estudantes com deficiência em uma sociedade que interpreta de
maneira pejorativa essa condição, reforça a exclusão e o preconceito. Dessa forma, a
ideia de sentimento de pertença na sociedade, quando é reflexo de uma
semiformação, formação que preconiza a adaptação e a integração do indivíduo sem
propiciar a emancipação (BATISTA, 2003), passa a ter conotação contrária à que
anteriormente expomos.
A sociedade e o indivíduo possuem uma relação de interdependência. O
indivíduo não surge de forma natural na sociedade. Ele não está neste espaço porque
assim deveria ser. A formação quando dirigida ao questionamento, não se satisfaz em
seguir o que tem chegado às camadas consideradas minoritariamente, todavia,
analisa quem está controlando esta vinda. É preciso criticar os desdobramentos que
reforçam a segregação e intensificam a acomodação.
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4.3.2 Teoria e prática das SRM’s no município: quais desafios encontram os
professores do AEE nos acompanhamentos?
Para atuar nas SRM’s o professor precisa ter formação inicial em nível superior
que o habilite para docência e formação continuada na área da formação específica
para a Educação Especial, a fim de ter subsídios necessários à promoção da
adaptação curricular sem perder o foco na qualidade da educação.
Cabe considerar que a formação qualifica o professor do AEE para lidar com
as peculiaridades dos alunos promovendo recursos, meios, equipamentos, linguagens
e conhecimentos que favoreçam a participação no ensino comum. Sua atuação está
para além do uso de técnicas e domínio da tecnologia. Esse professor precisa estar
apoiado em suas pesquisas, estudos de maneira a desenvolver recursos que possam
suprir as particularidades dos indivíduos (MANTOAN, 2010).
Todas as professoras das SRM’s possuem nível superior em pedagogia e
periodicamente frequentam encontros entre as docentes que realizam o AEE com a
Coordenação da Educação Especial para capacitação. Em muitos destes encontros
os cuidadores, Técnicos da Educação Especial, também participam.
Considerando a formação dos professores das SRM’s como princípio básico
para o sucesso do AEE, cujo objetivo é desenvolver propostas e estratégias a fim de
minimizar as dificuldades educacionais dos estudantes, faz-se imprescindível a
comunicação frequente desse profissional com os da sala comum com o intuito de
alinhar as ações que serão desenvolvidas nestes espaços corroborando com a
aprendizagem e autonomia desses indivíduos.
Para tanto, é imperativo compreender que o professor do AEE fica incumbido
para:
Elaboração, execução e avaliação do plano de AEE do aluno;
Definição do cronograma e das atividades do atendimento do aluno;
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 ambientes escolares;
Articulação com os professores das classes comuns, nas diferentes etapas e
modalidades de ensino;
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Orientação aos professores do ensino regular e às famílias sobre os recursos
utilizados pelo aluno;
Interface com as áreas da saúde, assistência, trabalho e outras
(BRASIL,2010, p.8).

No município, com relação à interação das professoras do AEE com os da sala
comum, percebemos uma discrepância entre a política e a prática. Ao serem
questionadas quanto à participação em reuniões, Atividades Complementares (AC’s),
projetos, Conselho de classe, P1, P2, P4 e P5 afirmaram que participam e suas
contribuições são consideradas nas reuniões; P3 e P6 têm alunos do Ensino
Fundamental I e II, no entanto, P3 participa apenas dos encontros do Ensino
Fundamental I porque a maior parte de seus alunos estuda nesse segmento e P6
informou que, na medida do possível, tenta participar das reuniões do Fundamental I
e II. De acordo com essa docente sua maior dificuldade é por conta dos horários. As
reuniões são marcadas com todos os professores no mesmo dia e horário.
Para além do acompanhamento às ações pedagógicas e reuniões, a SRM por
meio do AEE, considerado dispositivo para a inclusão, precisa estar institucionalizado
no Projeto Político Pedagógico (PPP) das escolas, conforme regulamenta a
Resolução CNE/CEB n° 4/2009.
O PPP, assim como o Regimento Escolar, é um dos documentos de maior
importância na escola, pois define autonomia, a identidade da instituição e a sua
consideração para com a diversidade. Assim, mesmo que a escola ainda não tenha
alunos com deficiência matriculados, as ações e/ou fortalecimento à inclusão escolar
devem estar legalmente amparadas.
Produto de um estudo participativo entre a comunidade interna, representada
por professores, gestores e demais funcionários e a comunidade externa, composta
pelas famílias, simboliza a concepção, realização e avaliação do projeto educativo.
Como marco da gestão democrática, as abordagens realizadas no documento primam
pela ruptura histórica da concepção de prática administrativa da escola que até então
instrumentalizavam os processos formativos.
Nesse sentido, Veiga postula que:
O Projeto Político-Pedagógico, ao se constituir em processo democrático de
decisões, preocupa-se em instaurar uma forma de organização do trabalho
pedagógico que supere os conflitos, buscando eliminar as relações
competitivas, corporativas e autoritárias, rompendo com a rotina do mando
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impessoal e racionalizado da burocracia que permeia as relações no interior
da escola (VEIGA, 2007, p.13).

Por envolver diversos indivíduos e consequentemente inúmeras realidades, o
PPP precisa sempre ser revisto a fim de ser atualizado contemplando as ações de
acessibilidade arquitetônica e principalmente atitudinal. As professoras das SRM’s
informaram que nesse momento, o PPP está passando por uma revisão.
Questões e um cronograma geral para realização das etapas, entendidas como
fundamentais para avaliação e/ou construção do documento, foram entregues pela
Secretaria Municipal de Educação e têm sido seguidos pelas escolas de Santo
Antônio de Jesus.
No início do ano de 2019 professores e gestores, de cada unidade escolar,
passaram a rever o documento. De acordo com as docentes, mediante formação das
comissões, diversas reuniões, após as aulas, foram realizadas para leitura do PPP e
de alguns textos teóricos a fim de nortear os profissionais quanto ao conteúdo do
documento. Na sequência os estudos dirigidos foram respondidos e enviados à
Secretaria de Educação.
Todas as professoras informaram que o PPP existente não contempla a SRM
nem o AEE como dispositivo de garantia à parte diversificada do currículo. Contudo,
as entrevistadas, na qualidade de membros da comissão, afirmaram que essas
necessidades estão sendo preconizadas e posteriormente na próxima etapa,
equivalente a escrita, o AEE será oficializado no PPP.
Entendemos que a legitimação do AEE no Projeto Político da escola é mais do
que um mero ato burocrático. Fundamenta o compromisso da instituição com a
diversidade e por meio do trabalho coletivo da comunidade escolar busca resguardar
esse direito. Ademais da previsão detalhada do AEE no PPP é preciso que as ações
pedagógicas nas SRM’s consigam ¨garantir a ativa participação dos estudantes em
todas as atividades dos processos de ensino-aprendizagem, principalmente em sala
de aula¨ (CARVALHO, 2004, p. 110).
Em síntese, pensar a educação inclusiva sem considerar a reestruturação do
sistema de ensino é manter a integração. O que observamos aqui, dentre outras
considerações, é o envolvimento dos profissionais da escola com relação à Sala de
Recursos Multifuncionais, bem como a interação entre os estudantes com e sem
deficiência, uma vez que, profissionais empenhados na reflexão das causas que
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levam ao preconceito na escola e na sociedade, tendem a minimizar a recorrência
destas atitudes. Como afirma Dias (2018), ¨não podemos aceitar que a educação dos
alunos com deficiência seja atribuição de especialistas, sob pena de naturalizarmos
uma educação que exclui¨ (DIAS, 2018, p.174).
De acordo com Crochík (2006), o preconceito e a racionalidade tecnológica são
fatores que comprometem a educação inclusiva por dificultar a aceitação dos alunos
com deficiência nas classes comuns. O fator preponderante nesta atitude está
associado ao estigma da deficiência.
De acordo com as professoras, esses estudantes encontram nos funcionários
da escola, nos professores das classes comuns e também nos colegas rejeição por
conta de suas limitações. Inúmeras vezes sem ter para onde ir os alunos encontram
nas professoras das SRM’s segurança. Assim, acolhidos, tendem a externar as
situações de preconceito por eles sofridas nas escolas.

4.3.3 O que tem sido dito e realizado na SRM sobre a vivência nas escolas
regulares

O preconceito é a ausência do pensar (ADORNO; HORKHEIMER, 2006). É
também desencadeado por motivações particulares que o indivíduo desenvolve para
afastar ameaças imaginárias visualizadas nos alvos (CROCHÍK, 2011). Isso decorre
da formação de um eu delimitada em que esse indivíduo, alvo das condições socais
objetivas (ADORNO, 1985), acaba sendo suscetível a reprodução dos parâmetros que
o reduziram. Dito de outra forma, de maneira cíclica os estudantes nas escolas tendem
a não visualizar os alunos com deficiência porque não fazem parte do rol dos sujeitos
idealizados.
Dessa forma, as idealizações são impostas aos sujeitos que mecanicamente
internalizam; já a identificação requer a experiência promovida pelo contato
(CROCHÍK, 2011). Assim, percebemos a partir dos relatos, relacionados ao convívio
entre os estudantes nas escolas, a predominância da idealização frente a
identificação.
Sobre as relações entre os alunos nas escolas, P1, P2 e P5, informaram:
Tem um que fala sobre os colegas que ficam chamando a SRM de sala de
doidos e esse colega tem receio de estar para ser acompanhado (P1,2019).
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Tem um aluno que diz assim: - Pró, eu não gosto de fazer trabalho em grupo
porque meus colegas dizem que eu sou burro (P2,2019).
Muitos alegam que se sentem rejeitados, excluídos por alguns colegas e
professores. Alguns não querem sentar perto deles, não querem brincar com
eles e às vezes os chamam de doidos, etc (P5, 2019).

Ao passo que a educação escolar serviu ao longo dos anos para socializar as
pessoas e prepará-las para o mercado do trabalho, manteve os considerados inaptos
para estes feitos, barrados do acesso à formação escolar (CROCHÍK, 2011c). Neste
sentido, a pseudoformação (ADORNO, 1972), tem sido a ação pedagógica mais
recorrida nas instituições escolares.
Em Educação após Auschwitz (ADORNO, 1995) chama a atenção para a
formação do indivíduo contrária ao terror. De maneira automatizada os conteúdos têm
sido transmitidos e estudantes passam a ser considerados, nas escolas públicas e
particulares, como números, quer seja para aumentar o Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (Ideb), quer seja para galgar as melhores notas no Enem.
Com relação a este aspecto, P6 evidenciou:
Tenho alunos que não estão vindo pra aula [sala comum] somente para as
SRM’s. [...] Ela [a diretora] disse que o Ideb da escola ia cair porque um
aluno especial no dia da avaliação veio fazer a prova. Tem uns alunos
[colegas] que acolhem bem. Tem muitos funcionários e professores que não
eram para estar aqui não. Que acham que o fracasso da escola, as notas
baixas, é porque têm alunos com deficiência aqui. (P6, 2019, grifo da
autora).

A formação quando desenvolvida visando apenas números, classificações e
conteúdos, ao final das contas enaltece por intermédio dos alunos que são
condicionados a aspirarem às melhores posições nos exames, marketing escolar que
por sua vez é revertido na procura e matrícula nessas instituições. Dado o exposto,
ingênuo seria pensar que uma formação niveladora e competitiva está preocupada
com o indivíduo.
O que tem sido percebido com isso tudo, é a regressão e a barbárie. Neste
cenário, como o desejo pela dominação passa a ser a projeção que rege as relações
sociais, os indivíduos acabam excluindo os que julgam não estar em posições
favoráveis. Assim, os colegas que estudam nas SRM’s são apontados como doidos,
burros com a presença tolerada nas salas, desde que não façam parte dos grupos
dos considerados sem deficiência e estejam invisíveis nos intervalos escolares.
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A esta perspectiva Adorno e Horkheimer consideram:
O preço da dominação não é meramente a alienação dos homens com
relação aos objectos dominados; com a coisificação do espírito, as próprias
relações dos homens foram enfeitiçadas, inclusive as relações de cada
indivíduo consigo mesmo. Ele se reduz a um ponto nodal das reacções e
funções convencionais que se esperam dele como algo objectivo. O
animismo havia dotado a coisa de uma alma, o industrialismo coisifica as
almas. O aparelho económico, antes mesmo do planejamento total, já provê
espontaneamente as mercadorias dos valores que decidem sobre o
comportamento dos homens (ADORNO E HORKHEIMER, 1969, p.16).

Neste sentido, viver uma vida distanciada das amarras sociais como os
autistas, os alunos com TDAH, os com microcefalia e paralisia cerebral, nas escolas,
é vivenciar o exposto por Crochík (2011) ao formular que:
A adaptação e a sobrevivência a qualquer preço forçam as emoções a serem
dirigidas contra os que lembram uma vida humana, contra aqueles que são
felizes ou aparentam felicidade, dada sua aparência de fragilidade
(CROCHÍK, 2011c, p.567).

Isso significa dizer que a hostilidade e a exclusão para com esses indivíduos,
mediante a classificação da SRM’s, direito legalmente adquirido, como lugar de
doidos, é reflexo do sentimento de impotência que acomete o preconceituoso ao
constatar, através do contato forçado com as minorias, que o controle de sua vida não
o pertence. Está adaptado ¨a uma vida reduzida a sobrevivência¨ (CROCHÍK, 2011c,
p.567), que implica renuncias no pensamento que presumem a liberdade.
Paradoxalmente, P5 informou que os alunos da SRM possuem um bom
relacionamento com os da sala comum, no entanto, ao ser indagada sobre o
preconceito sofrido pelos estudantes, afirmou que existem alguns casos na escola.
Percebemos na fala desta professora que o ¨juízo de valor¨, termo por ela utilizado
para definir o preconceito, é um fator determinante nas relações. De acordo com
Martins (1997), o preconceito pode ser praticado através da linguagem, ações e
atitudes, logo, expressões como doidinho, pancada e ¨estuda na sala de doidos¨
manifesta o desprezo e a hostilidade frente as minorias.
P3 informou que em sua sala os alunos não compartilham suas vivências.
Poderíamos atribuir, a esse fator, seu período adaptativo visto que atua na Escola 3
como professora da SRM há quatro meses, porém P2 que atua na E2 há menos
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tempo- dois meses- trouxe diversas narrativas de referência ao preconceito. P3 ainda
colocou que mantém contato direto com os cuidadores que sempre a procuram, na
maioria das vezes por iniciativa própria, para pegar atividades para os estudantes
fazerem nas salas comuns porque os professores não contemplam os alunos com
deficiência em seus planejamentos. Outro dado importante é a marcação frequente
dessa professora ao defender que a SRM é lugar para aprendizagem e que somente
a socialização não deve ser entendida como avanço.
Para Adorno (1995) a educação pode combater a violência desde que não
esteja arraigada na técnica apenas com ênfase em formar trabalhadores, mas sim,
uma formação que proporcione o convívio por meio das diferenças. Quanto a esse
aspecto Crochík destaca que ¨a educação deve voltar- se para a convivência e para
o respeito humano, voltar-se para caminhos que possam libertar o indivíduo e levá-lo
a emancipar o pensamento¨ (CROCHÍK, 2011c, p. 568).
Portanto, o aprendizado é importante, todavia, o cuidado com a formação
cultural do sujeito é a maior consideração para que possa se diferençar e criticar a
sociedade. Contudo, temos percebido que assim como as demais regiões, apontadas
nas pesquisas que têm como categoria o preconceito e a educação inclusiva, o
município de Santo Antônio de Jesus ainda está no processo de integração.
Apontamos como precedente a este reforço as considerações da Educação
Especial, no município, enquanto formação assistencialista. Neste sentido, alunos têm
sido adaptados a conviverem com as contradições sociais e naturalizarem as atitudes
preconceituosas que ainda atribuem às suas presenças, nas escolas, justificativa para
o preconceito.
Quanto a este aspecto, P4 colocou:
Eles [alunos do AEE] falam sobre a dificuldade de interagir com o outro,
mas não é algo que parta dos alunos sem deficiência porque os que
possuem deficiência tem muita dificuldade de interação. Assim, é algo
que parte deles [alunos com deficiência]. Já com os professores e com os
funcionários de apoio eles têm um bom relacionamento. No início foi mais
difícil, mas com o decorrer do tempo eles conseguiram se resolver nos
conflitos porque fizemos um trabalho de socialização (P4, 2019, grifo da
autora).

A educação ainda está pautada na homogeneização e tende a retirar os
diferentes do convívio social. Nesse caso, P4 colocou a vítima na posição de culpada
e o trabalho de adaptação denominado pela docente por ¨integração¨, precisou ser
realizado pontualmente com alunos nas SRM’s para manutenção da rotina escolar.
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Entendemos, a partir da narrativa, que o problema de ¨socialização¨ diz respeito
apenas aos alunos das SRM’s. Possivelmente, nunca será da escola que
¨caridosamente¨ os aceita. Assim, precisam, de maneira obediente, serem
condicionados a não causarem incômodos nem gerar transtornos onde estiverem.
Crochík (2011) reforça que a educação não é um molde que torna as pessoas
iguais. Não adianta uma escola desenvolver projetos relacionados a valores, realizar
apresentações enaltecendo a cultura da paz, se em seu interior as minorias continuam
sendo cotidianamente violentadas. Aqui trago para o contexto ademais das pessoas
com deficiência, os adolescentes que são recrutados pelo crime e abandonados pelos
professores que sentem alívio quando estes sujeitos não estão na escola; os negros
quando são reconhecidos nas classes como ¨neguim¨, ¨cabelo de espeto¨; as
adolescentes que vêm para a escola grávidas e fadadas ao fracasso escolar quando
são ridicularizadas nos conselhos de classe em que o professor afirma: ¨queria que
fosse boa na minha matéria tanto quanto foi para fazer filho¨, dentre outros abusos
sofridos por diversos grupos na escola.
A inclusão não é apenas para os que têm dificuldade de aprender em função
de alguma deficiência é também para os que possuem dificuldade nas interações,
para os que têm problemas relacionados à disciplina (CROCHÍK, 2011). Esses últimos
ficam esquecidos nas escolas e assim como as deficiências, causam incômodos.
Dada à contextualização e buscando compreender como as professoras das
Salas de Recursos Multifuncionais significam os relatos dos alunos em situação de
inclusão sobre preconceito e inclusão, durante a entrevista buscamos entender de que
forma as narrativas desses indivíduos são consideradas em seus planos de classe.
P2 e P4 relataram que suas atividades considerarem os relatos dos estudantes
com relação aos problemas envolvendo as relações sociais.
Sim [...]. Tem uma menina que tem uma dificuldade muito grande em relação
à leitura e a escrita. A gente não sabe te dizer se ela tem uma deficiência,
mas o texto que ela fez foi baseado nisso e, assim, foi muito rico porque ela
disse com relação ao que acha sobre o que é deficiência.
Em certos momentos a gente acaba até percebendo que a deficiência pra ela
é algo que acaba sendo um preconceito, algo que interfere tanto na
aprendizagem dela. Inclusive informou que quando as pessoas a tratam com
desprezo, achando que ela não tem importância, [...] dói tanto que tem
vontade de sumir. [...] Quando faz trabalho de grupo e os colegas dizem: Ah, você não! Você não sabe fazer o que a gente quer. Ela que na hora de
formar as equipes todo mundo corria porque ninguém queria ela no grupo.
Diziam: - Não, vem pra cá! [...] Então é assim, é você preferir não existir
para não estar passando por aquele momento. [...] Fizemos um trabalho
bem legal!! A professora foi receptiva e isso ajudou porque não são
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todos assim. [...]fomos até à escola e falamos sobre deficiência foi a semana
da pessoa com deficiência. Teve um sarau realizado por pessoas com
deficiência. Depois que concluímos. Então ela [a aluna] me disse:- pró, depois
que você foi lá minha vida mudou e os colegas me respeitam. Então, ela se
sentiu a protagonista da escola porque tudo começou por causa de um
texto que ela fez. Vale a pena, a gente se sente muito engrandecido! Foi
muito massa! (P2, 2019, grifo da autora).
Sim, sem dúvida!! Precisamos partir dessa realidade deles. Com relação à
interação deles, fizemos um trabalho. Os alunos realizam um jogo na SRM e
no dia seguinte na sala regular eles explicam aos colegas e mostram como
se joga. Isso é uma forma de interação entre eles (P4, 2019).

Na educação inclusiva é fundamental que a escola esteja preparada para saber
lidar diante das dificuldades dos estudantes. Considerando que a inclusão tem como
objetivos o aprendizado, o desenvolvimento e a interação de todos os indivíduos
(CROCHÍK, 2013), logo, na escolha das metodologias, as demandas trazidas pelos
alunos precisam ser consideradas e sanadas para que estes estudantes possam se
sentir parte do ambiente e não dele segregado.
Neste sentido, as considerações envolvendo as relações sociais precisam ser
primadas, pois servem de base para o aprendizado e a autonomia. As intervenções
das professoras, embora considerando os incômodos dos alunos, são apresentadas
em duas perspectivas distintas.
A atitude de P2 ao possibilitar que a aluna fosse ¨protagonista da escola¨
apresentando através de uma produção escrita suas expectativas com relação aos
colegas e suas sensações mediante a frieza com que se apresentavam, permitiu que
tivesse visibilidade e através desse contato, conforme afirmou a professora, a aluna
passou a participar mais das atividades da escola e das apresentações em grupo.
P4 ao envolver o estudante da SRM com um jogo e o colocá-lo para apresentar
em uma classe do Ensino Fundamental I, com crianças de faixa etária entre 6 e 10
anos, tornou por alguns instantes, o aluno que tinha dificuldades de interação, um
garoto popular. É comum crianças se interessarem por novidades inclusive jogos,
ainda mais quando não têm, devido a condição financeira, o acesso a variedade de
brinquedos.
Dessa forma, usar esse recurso, serviu apenas como uma moeda de troca. A
experiência não foi primada uma vez que o entretenimento foi o jogo e não a interação
entre os alunos. No dia seguinte possivelmente o colega voltou a ser alguém com
¨problemas de socialização¨. Essa atitude afirmou para o aluno da SRM que para ter
acesso aos outros precisa ter algo que os interessa e da mesma forma comprovou
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aos colegas que para se aproximar de alguém, é preciso visar o que o outro tem a
oferecer.
Diante do exposto, notamos a racionalidade com que as mediações entre o
indivíduo e a sociedade é tratada. Sobre esse aspecto, Crochík (2011) evidencia:
Não bastam adaptações arquitetônicas e atitudes favoráveis dos que
convivem na escola, no trabalho, com as pessoas que têm deficiência, para
que essas não sofram preconceito, mas a ausência dessas adaptações e
atitudes indica uma negligência, uma indiferença, que já é ofensiva a quem é
esquecido; esse tipo de negligência é uma forma de preconceito expressado
pela frieza das relações existentes. (CROCHÍK, 2011, p. 37).

Outrossim, Booth e Ainscow (2002), teóricos que se dedicam a pesquisar sobre
a educação inclusiva, ratificam que o nível de relações sociais entre os alunos incide
diretamente sobre o seu aprendizado. Assim, para além do trabalho assistencialista
que os acompanhamentos pedagógicos nas SRM’s do município de santo Antônio de
Jesus têm sido conduzidos, é fundamental contar com profissionais que pensem os
acompanhamentos como instrumento no combate as causas que geram o
preconceito.
Embora P1, P5 e P6 tenham apresentado em suas narrativas diversas
situações que configuram o preconceito e a exclusão dos alunos com deficiência nos
grupos e nas atividades escolares, essas professoras informaram que em suas
práticas apenas os aspectos relacionados à dificuldade de aprendizagem são levados
em consideração.
P1 e P6 nas SRM’s declararam que desconsideram as particularidades dos
estudantes em detrimento das demandas gerais.
Penso de uma maneira geral. Pensamos em fazer uma reunião com os pais
para falar sobre o preconceito, como ter um cuidado maior com os alunos
com necessidades especiais. O maior problema é relacionado ao
preconceito das crianças a SRM, mas não realizamos nenhum trabalho
sobre a ideia de que os alunos tem com a sala. Eu converso com o aluno
para que possa participar da sala sem se incomodar no que estão falando.
Quando tem algum projeto na escola a gente leva um aluno do AEE para a
sala regular para explicar as melhores formas de aprendizagem deles, mas
está mais relacionado à aprendizagem deles, às vezes, a gente fala sobre o
preconceito, mas, na maioria das vezes nas reuniões, falamos sobre os
jogos que podemos fazer e os tecnológicos que podemos utilizar (P1,
2019, grifo da autora).
Faço, dinâmicas, encaixo esses alunos em outras atividades, quero fazer
pareceria com o SESC para desenvolver esses meninos. Com relação à parte
pedagógica, são muitos os casos, imaginou se eu focar apenas em um?
Eu estou ali fazendo sempre o possível. Cada vez que eu consigo tirar eles
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aqui da escola e leva-los para fazer alguma é muito bom. Noto que na escola
eles ficam escondidos (P6, 2019, grifo da autora).

Com relação ao trabalho na educação inclusiva, sem necessariamente estar
relacionado com a Sala de Recursos Multifuncionais, para Crochík (2011), além do
convívio com os diversos, a homogeneização do ensino e da forma de reprodução do
material precisa ser combatida. Ao apresentar um novo paradigma relaciona a
formação à artesania constatando que cada indivíduo precisa de uma atenção
especial, de um olhar sensível às suas particularidades.
Nas palavras do autor:
A convivência com diferentes tipos de pessoas, possível em uma educação
inclusiva, é importante por combater a homogeneização própria da escola
atual, que a assemelha às formas de produção material; a formação deve ter
caráter artesanal, só assim as particularidades individuais podem ser não
somente respeitadas, como desenvolvidas (CROCHÍK, 2011, p.568).

Essa concepção é pertinente também para as SRM’s. Aos profissionais
envoltos nessa perspectiva, olhar e considerar os alunos ademais do autismo, do
TDAH, da paralisia cerebral, da microcefalia, dentre outras deficiências e/ou
dificuldades

de

aprendizagem

que

costumam

lidar,

faz-se

imprescindível.

Percebemos que o olhar generalista lançado sobre as deficiências, nas salas, induz
às especialistas à aplicabilidade de técnicas.
Não que a formação para tal deva ser desconsiderada, posto que o
conhecimento é um dos mecanismos que corrobora com a inclusão, pois vem a ser
na SRM interlocutor da aprendizagem, contudo, postulamos que a prática pedagógica
não pode se manter engessada nos conceitos gerais relativos às deficiências.
Ainda relacionado às atitudes do professor frente às vivências dos alunos, P5
afirmou:
Considero sim, pois o conhecimento prévio desses alunos é um elo de ligação
entre seu cotidiano e a SRM. Nos momentos dos atendimentos, nas oficinas,
alguns relatam fatos do seu cotidiano e é neste momento que paro o que
planejei e dou ênfase ao que está sendo relatado. A exemplo de um aluno
que adora fórmula 1 e durante os atendimentos sempre está falando das
corridas de fórmula 1. Aí ouço seu relato e vou intercalando com a
atividade do momento (P5, 2019, grifo da autora).

133

Quanto à aprendizagem dos conteúdos disciplinares nas SRM’s, percebemos
que segue a mesma linha da racionalidade que a sala comum. A recorrência com que
o aluno demostrava o interesse pela Fórmula 1 não foi o suficiente para que a
professora buscasse nesse universo possibilidades para adequar o seu plano visando
o aprendizado e independência.
Diferente das outras professoras, P3 informou que como não há relatos dos
alunos sobre suas vivências nas salas comuns, não precisa fazer um trabalhado
direcionado. Apenas segue com o seu planejamento sem interferências externas,
adaptando jogos, fazendo uso dos recursos tecnológicos para auxiliar seus alunos e
fornece atividades para os cuidadores realizarem junto aos estudantes nas salas
comuns já que a maioria dos professores são resistentes à inclusão.
Diversos elementos implicam a educação inclusiva. Dentre eles, os financeiros,
os culturais, os ideológicos, os estruturais, os atitudinais. No entanto, o que mais
compromete o processo é a resistência do professor frente a inclusão dos alunos com
deficiência (CROCHÍK, 2009). Essa realidade, baseada nos relatos, é comum, pois a
maioria das professoras que sozinhas realizam o trabalho com os alunos sem contar
com o apoio dos outros profissionais da escola, da gestão e dos pais.
Pensar sobre as variáveis que impedem a formação plena dos indivíduos e
reforça nas escolas o preconceito as minorias, é imprescindível. Neste sentido, esta
pesquisa torna-se relevante. Para tanto, este estudo não objetiva apenas apontar
dados relacionados à vivência nas SRM’s, outrossim, possibilitar aos professores, a
partir dessas situações, a reflexão sobre uma formação calcada na experiência que
conduz à autonomia e independência dos indivíduos como possibilidade no combate
ao preconceito.
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FINALIZANDO A COSTURA

As políticas públicas relacionadas à educação inclusiva no Brasil, nos últimos
anos, apontam como estratégia de inclusão social, a redefinição do currículo,
avaliação, gestão, financiamento e formação de professores (SHIROMA et al, 2000).
Muito embora vários desses documentos sistematizem normas e procedimentos na
esteira assistencialista da Educação Especial, ainda sim, destacamos a relevância
destes na defesa do acesso de todos à escolarização.
A Política Nacional da Educação (2008) instituiu o AEE como mecanismo de
apoio a Educação Especial na perspectiva Inclusiva conferindo a obrigatoriedade da
escolarização nas salas comuns como condição ao direito de frequência na SRM para
complementação e suplementação da aprendizagem (MICHELS;CARNEIRO;
GARCIA, 2010).
É necessário reconhecer, porém, que essa proposição ao passo que é
analisada favorável a educação inclusiva, infelizmente, colabora para a discriminação
dos alunos que são acompanhados nas SRM’s das escolas, pois, conforme
observado, o acesso e a permanência nestes espaços é o bastante para desencadear
atitudes de estranhamento ou hostilidade.
Entendendo que ¨o pensamento é treinado para adaptar-se à realidade tal
como se apresenta e não para refleti-la¨ (CROCHÍK, 1996, p.60), apontamos, na
pesquisa, o afastamento, decorrente dos estereótipos, como um dos entraves que
dificulta as relações sociais entre os indivíduos na escola.
Como possibilidade de reversão ao exposto, evidenciamos neste estudo, uma
formação que prime pela ruptura aos padrões da indústria cultural em que a
universalização e a racionalidade são elementos significativos na disseminação dessa
estrutura. Neste sentido, desconsiderar o constatado, para mim, enquanto professora,
é negligenciar a minha formação e atuação.
Lecionando no município há oito anos como professora do Ensino Fundamental
I e II e da Educação de Jovens e Adultos, inúmeras vezes, pude constatar e me
indignar diante das ocorrências de preconceito vivenciadas pelas minorias nas
escolas. Muitas delas inclusive partiam dos professores. Algumas discriminações
visíveis, enunciadas nas reuniões e intervalos entre as aulas nas salas dos
professores, outras veladas, ilustrando a marginalização, a frieza e o consentimento
diante das humilhações e exclusões que os alunos eram suscetíveis.
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Mesmo não tendo a oportunidade de atuar nas SRM’s, ainda que tenha
formação para tal, sempre fiquei me questionando como é a relação entre os
estudantes e as docentes nas salas. Se esta se dava apenas sobre uma perspectiva
de ensino-aprendizagem ou se priorizava o indivíduo, considerando seus relatos de
preconceito e inclusão na ação pedagógica, a fim de torná-lo independente e
resistente às hostilidades.
A pesquisa teve como lócus seis escolas públicas municipais denominadas por
Escola 1, Escola 2, Escola 3, Escola 4, Escola 5 e Escola 6, de Santo Antônio de
Jesus, BA e seis professoras, P1, P2, P3, P4, P5 e P6 aceitaram participar. Como
instrumento para coleta de dados foram utilizados questionário, entrevista e
observação.
As SRM’s cumprem função de atendimento apartado da sala comum, da
inclusão escolar. Contribuem para isso: a falta de acessibilidade; o preconceito e a
cultura escolar de negação do aluno diferente; a formação das professoras das SRM
que é marcada pela especialidade, pela educação especial; a estrutura organizacional
das escolas que acolhe a SRM separada do restante da escola; a fragilidade da gestão
escolar no seu planejamento com o corpo docente.
Com relação à inclusão de alunos com deficiência, todas as professoras são
favoráveis e defendem a escolarização. Todavia, com conceitos diversos que oscilam
desde a socialização, representada pela simples estadia na escola, como definição
de aprendizagem, até a defesa da aprendizagem tão somente dos conteúdos
curriculares.
Quanto à formação dos estudantes das SRM’s, algumas docentes trouxeram
seus relatos para o campo de avaliação da aprendizagem como resultante do
processo de escolarização. É importante ressaltar que a avaliação diz mais respeito
ao professor do que o aluno. Como termômetro de aprendizagem, reflete a ação
pedagógica e as concepções dos docentes frente ao processo de ensino –
aprendizagem.
Duas professoras, por compreender que não conseguem este feito, consideram
o trânsito desses estudantes na escola como exemplos de autonomia e
aprendizagem, ou seja, fazem a sua parte, mas sem esperar o bastante. É importante
ressaltar que P1 possui algumas dificuldades relacionadas à dicção, problemas
auditivos e motores. Em seus relatos expôs episódios de preconceito que sofreu por
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conta de sua deficiência, mas ainda conserva em sua atuação a ideia de educação
especial tendo como bastante a socialização.
Ao considerarmos a formação, inicial e continuada,

que qualifica os

professores para atuar nas SRM’s, notamos que a relevância da base teórica tem
sido fundamentada majoritariamente em prescrições, como campo que sustenta suas
práxis, e com isso as relações professores e alunos ou ficam muito sensíveis no
sentido de comoção por pena do estudantes que possuem comprometimento
intelectual ou físico ou muito distante, focadas tão somente em métodos que
possibilitam o trabalho com as deficiências. Dessa forma, as experiências tão
valorosas no contexto referenciado por Larrosa (2011) ficam impedidas já que a
escolarização se torna técnica.
A expressão necessidades especiais, por diversas vezes nas entrevistas
mencionada pelas professoras para referenciar os alunos com deficiência, realça que
¨as dificuldades de aprender são das crianças¨ (CROCHÍK, 2011, p. 568). Em tempo,
chamamos atenção para o foco nos recursos materiais, equipamentos e espaços
especializados vigorantes na legislação37 que exigem do professor atuação ¨especial¨.
Para tanto, precisam de técnicas para potencializar a aprendizagem.
Michels; Carneiro; Garcia (2010) apontam que a aquisição de recursos,
desenvolvimento de técnicas e demais mediações tecnológicas, secundarizam o foco
na aprendizagem, pois instrumentaliza o serviço educacional, compreendido
prioritariamente como função das SRM’s e com isso a articulação entre os professores
das salas comuns e de recursos fica esquecida.
Conforme constatado, as Salas de Recursos Multifuncionais são consideradas
por vários professores das salas comuns e diversos funcionários, espaços segregados
nas escolas. P3 ao afirmar que ¨a minha sala é como se fosse um lugar amaldiçoado,
nenhum professor vem¨ ilustra de forma semelhante o sentimento de P6 que não
dispõe de apoio da direção, dos funcionários, nem estrutura básica para acompanhar
seus alunos.
Todas as professoras identificaram situações de preconceito nas escolas.
Quatro atribuíram aos professores, pais e demais funcionários a maior incidência.
Uma informou que os colegas têm mais preconceito com a SRM do que com os
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estudantes que são acompanhados. Por último, uma apontou que o preconceito,
apenas associado à interação, acontece por conta dos alunos que possuem
deficiência. Contudo, essas ocorrências não afetam a rotina escolar.
Constatamos, portanto, que os processos formativos assentados na formação
heterônoma do indivíduo, contribuem para a dominação vigente. Em face a essa
evidência, pensamos que a Teoria Crítica da Sociedade, ao propor o distanciamento
entre escola e sociedade, possibilita avaliar as contradições e criticar o ensino
mecânico a serviço da sobrevivência em função da adaptação (CROCHÍK; DIAS;
RAZERA, 2015).
A pesquisa apontou que a minoria das entrevistadas, mais especificamente
uma, considera em seus planejamentos, as vivências dos alunos com relação às
situações de preconceito e inclusão por eles relatados. Em suas metodologias
estimulou uma aluna, por intermédio da produção e apresentação de gêneros textuais,
a externar para a turma seus sentimentos com relação ao preconceito. A partir desse
feito, notou que a estudante passou a participar mais das atividades escolares e sua
relação com a turma melhorou consideravelmente. As demais docentes ouvem os
relatos, contudo, os encontros nas SRM’s são estruturados de maneira apenas a
complementar e/ou suplementar a aprendizagem.
Priorizar uma formação pautada na ética e na autonomia do pensar em
detrimento do desenvolvimento das competências e habilidades, é um dos caminhos
viáveis a identificação de um eu capaz de encontrar no outro a diversidade e também
a semelhança. Dado o exposto, esperamos que esta pesquisa motive a reflexão no
tocante a formação vigente como conivente e reforçadora do preconceito ao
compactuar com as injustiças sociais e naturalizar esse tipo de violência nas escolas.
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APÊNDICE I- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE
I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Nome do Participante: _________________________________________________
Documento de Identidade no: ___________________________________________
Sexo: F ( ) M ( )
Data de Nascimento: ____/_____ /______
Endereço: ___________________________________Complemento:____________
Bairro:____________________Cidade____________________________________
CEP: ____________________________

Telefone: (

) ____________________

II -DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA:

1.

TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Narrativas de professores das

Salas de Recursos Multifuncionais sobre suas experiências com alunos em situação
de inclusão

2.

PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: Daiana Araújo de Lima das Mercês

Cargo/Função: Professor

III - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PARTICIPANTE SOBRE A PESQUISA:

O (a) senhor (a) está sendo convidado (a) para participar da pesquisa: Narrativas de
professores das Salas de Recursos Multifuncionais sobre suas experiências com
alunos em situação de inclusão,, de responsabilidade da pesquisadora, Daiana Araújo
de Lima das Mercês, docente da Universidade do Estado da Bahia que tem como
objetivo: Analisar as narrativas das professoras das Salas de Recursos
Multifuncionais sobre preconceito e inclusão vividos/ relatados PELOS alunos em
situação de inclusão.
A realização desta pesquisa trará ou poderá trazer benefícios, como possibilitar a
reflexão dos professores com relação a importância das Salas de Recursos
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Multifuncionais que está para além do suplementar e/ou complementar a
aprendizagem.

Caso aceite o Senhor(a)será realizada entrevista, e esta será gravada, pela aluna
Daiana Araújo de Lima das Mercês, do curso de Pós-Graduação em Educação e
Contemporaneidade. Devido a coleta de informações o senhor poderá vir a recordar
de fatos de sua vida que podem de algum modo ocasionar alguma lembrança triste
Sua participação é voluntário e não haverá nenhum gasto ou remuneração resultante
dela. Garantimos que sua identidade será tratada com sigilo e, portanto o Sr(a) não
será identificado.

Caso queira (a) senhor(a) poderá, a qualquer momento, desistir de participar e retirar
sua autorização. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com a
pesquisadora ou com a instituição. Quaisquer dúvidas que o (a) senhor(a) apresentar
serão esclarecidas pela pesquisadora e o Sr caso queira poderá entrar em contato
também com o Comitê de ética da Universidade do Estado da Bahia. Esclareço ainda
que de acordo com as leis brasileira o Sr (a) tem direito a indenização caso seja
prejudicado por esta pesquisa. O (a) senhor (a) receberá uma cópia deste termo onde
consta o contato dos pesquisadores, que poderão tirar suas dúvidas sobre o projeto e
sua participação, agora ou a qualquer momento.

V.

INFORMAÇÕES

DE

NOMES,

ENDEREÇOS

E

TELEFONES

DOS

RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO
EM CASO DE DÚVIDAS

PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: Daiana Araújo de Lima das Mercês
Endereço: Urbis 2, Rua B casa 07
Telefone:. (75.).98873-7576
E-mail: daianaalima@outlook.com

Comitê de Ética em Pesquisa- CEP/UNEB Rua Silveira Martins, 2555, Cabula.
Salvador-BA. CEP: 41.150-000. Tel.: 71 3117-2399 e-mail: cepuneb@uneb.br
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Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP SRTV 701, Via W 5 Norte, lote
D - Edifício PO 700, 3º andar – Asa Norte CEP: 70719-040, Brasília-DF
V. CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO

Após ter sido devidamente esclarecido pelo pesquisador(a) sobre os objetivos
benefícios da pesquisa e riscos de minha participação na pesquisa, concordo em
participar sob livre e espontânea vontade, como voluntário consinto que os resultados
obtidos sejam apresentados e publicados em eventos e artigos científicos desde que
a minha identificação não seja realizada e assinarei este documento em duas vias
sendo uma destinada ao pesquisador e outra a via que a mim.

________, ______ de _________________ de _________.

_____________________________________
Assinatura do participante da pesquisa
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APÊNDICE II- QUESTIONÁRIO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SUJEITOS DA
PESQUISA
Escola: _____________________________________________________________
Nome do professor: ___________________________________________________
Telefone para contato: ________________________________________________
Há quanto tempo trabalha na escola: ____________________________________
Há quanto tempo trabalha na Sala de Recursos Multifuncionais: _______________
Antes de trabalhar em Salas de Recursos Multifuncionais, que tipo de experiência
profissional você teve? Assinale uma ou mais alternativas:
( ) Escola Especial
(

( ) Escola comum

( ) classe especial

) não tive experiências anteriores outras.

Especifique: _________________________________________________________
Qual período trabalha?

(

) matutino

(

) vespertino

Em média quanto tempo dura cada sessão? _______________________________
Quantos alunos atende? ______________________________________________
Em porcentagem, qual a média de frequência deles na sala? __________________
Turno matutino ______________________________________________________
Turno vespertino _____________________________________________________
Todos são alunos desse colégio? ________________________________________
Assinale as deficiências e os transtornos que são atendidos por você, profissional de
AEE.
(

) deficiência visual

(

) transtornos globais

(

) deficiência mental

(

) TDAH

(

) surdez

(

) dislexia

(

) discalculia

(

) superdotação

(

) Outros: Especifique:

Gostaria de fazer parte da pesquisa? ______________________________________
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APÊNDICE III – ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA
1-Nome____________________________________________________________
2-Qual a frequência semanal que cada aluno matriculado participa na SRM? _____
3-Você costuma participar de reuniões, Ac’s, projetos, Conselho de classe e outras
atividades docentes na escola?__________________________________________
4-Você conhece o PPP da escola? _______________________________________
5-Para você o que é inclusão escolar? ____________________________________
6-Você acredita que a escolarização dessas crianças é importante? _____________
7-Quais modificações seriam necessárias na escola que você atua para que pudesse
classificá-la como inclusiva?_____________________________________________
8-O que você acha que o professor precisa saber para promover a inclusão? ______
9-Como é composta a Sala de Recursos Multifuncionais em que trabalha? ________
10-Como você compreende o preconceito? _________________________________
11-Os alunos das SRM sofrem preconceito nas escolas regulares? ______________
(

) SIM

DE QUE TIPO? _____________________________________________

(

) NÃO

(

) Em que frequência? _______________________________________________

Fale mais sobre isso:__________________________________________________
12-Ter pena de alunos em situação de inclusão nas escolas pode ser um exemplo
de preconceito? Por quê? ______________________________________________
13-O que os alunos falam sobre suas vivências nas escolas regulares? __________
14-De que forma os colegas se relacionam com os alunos com deficiência na
escola?_____________________________________________________________
15-E os professores e funcionários?_______________________________________
16-Você considera em seus planos de classe as narrativas de vivências dos alunos
que frequentam as SRM? Em quais momentos? De que forma? _________________
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