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Prefácio

liste livro reúne textos que apresentam os resultados da pes
quisa “A Prática da Escolarização Inclusiva e o Atendimento Espe
cializado na Amazônia Paraense”, sob responsabilidade da Profa.
1 )rn. Ivanilde Apoluceno de Oliveira, pesquisadora da Universidade 
do I istado do Pará.

Conheço o trabalho sério e compromissado da Profa. Ivanilde, 
filósofa e educadora, e sempre aprendo com ela quando nos apresenta 
suas análises sobre a realidade da educação no norte do país. Lembro- 
me da boa surpresa quando descobri que havia uma pesquisadora na 

área da educação especial que trabalhava com os fundamentos da obra 
de Paulo Freire.

Ler este livro nos leva à região do país onde a língua canta: Ana- 
nindeua, Marituba, Altamira, Santarém, Tucuruí, Barcarena são os 
nomes dos municípios nos quais foi realizada a pesquisa. Em todos os 
capítulos o espaço do trabalho é a escola e, dentro dela, o foco está na 
educação inclusiva, com ênfase na educação especial. Os pesquisadores 
nos apresentam a vida na escola por meio de análises elaboradas 
a partir da escuta de professores e alunos, de registros fotográficos, 
registros de campo e análises de documentos. Com essa riqueza de 
dados descreveram e problematizaram, exaustivamente, os espaços e 
cotidianos escolares, as condições de trabalho docente, as práticas pe
dagógicas, o contexto da educação nos municípios sempre tão singula
res em nosso país. A interlocução teórica permitiu que apresentassem 
os limites, os desafios, as necessidades, os avanços e as tensões da tão 
diversa e múltipla educação especial em nosso país.

No número de participantes, autores deste livro, organizado pela 
Ivanilde, se revela um grupo de pesquisa que vive a perspectiva teórica 
pela escuta, diálogo, partilha, pela disciplina do estudo, afetividadeklo 
encontro, responsabilidade com a realidade sofrida do nosso país; em 
que as desigualdades sociais se confirmam nas desigualdades escolares.

Assim, estou certa que a leitura deste livro trará elementos im
portantes para a reflexão sobre o direito de todos à escola. Pesquisa



dores e professores comprometidos com uma educação pública, que 
gaianta acesso, permanência e apropriação do saber escolar para a par
ticipação social, terão neste livro uma referência ímpar para o trabalho 
na diversidade da escola democrática.

Katia Regina Moreno Caiado 
Campinas, julho de 2013.
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Wanessa do Socorro Santos dos Santos

Introdução
Neste artigo apresentamos dados parciais da pesquisa “A Prática 

da escolarizaçào inclusiva e o atendimento especializado na Amazô
nia Paraense”, vinculado à Rede de Educação Inclusiva na Amazôpia 
Paraense e financiado pelo PROPESP-CAPES, que tem como foco 
de debate as práticas de escolarizaçào incl.usiva em Salas de Recursos 
Multifuncionais em escolas municipais de Belém.

1 Pesquisadores do Grupo de Pesquisa Educação Popular/Educaçao Inclusiva -  
NEP-UEPA- Belém.
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() problema levantado na pesquisa foi: como está sendo efetivado o atendi
mento educacional especializado p o r  meio das Salas de Recursos Multifuncionais? E o 
objetivo do estudo analisar como se desenvolvem as práticas de escolariza- 
çào inclusiva e o atendimento especializado em escolas das redes estadual e 
municipal de Belém. Para atender a este objetivo realizou-se uma pesquisa 
de campo de abordagem qualitativa em 01 escola estadual localizada no 
bairro do Souza e 02 escolas municipais, sendo uma localizada no bairro 
da Pedreira e outra no bairro da Marambaia, bairros periféricos de Belém.

Na escola estadual foram realizadas entrevistas gravadas com 03 
professores que lecionam matemática, geografia e física, respectivamen
te, em Salas de Recursos Multifuncionais com alunos com necessidades 
educacionais especiais de 5a a 8a séries do ensino fundamental. O foco do 
estudo nesta escola foi para o aluno surdo. Para o levantamento do corpus 
da pesquisa foi readaptado o instrumental da entrevista elaborado pelos 
pesquisadores da Rede Educação Inclusiva na Amazônia Paraense. Nas es
colas municipais do ensino fundamental foram realizadas entrevistas com 
04 professoras das salas de aula comum e 04 docentes da Sala de Recursos 
Multifuncionais, que trabalham com alunos com necessidades educacio
nais especiais. Na primeira escola municipal foram realizadas entrevistas 
que foram gravadas com autorização dos professores. Na segunda escola 
somente as professoras das Salas de Recursos Multifuncionais permitiram 
a gravação, as da sala comum responderam por escrito. Para identificar a 
percepção dos educandos sobre o atendimento educacional especializado 
em Salas de Recursos Multifuncionais foram realizadas entrevistas com 03 
alunos surdos de duas escolas municipais de Belém. Na entrevista com 
os educandos surdos contou-se com a participação de familares, técnicos, 
professores e intérpretes da escola, sendo as respostas anotadas pela pes
quisadora, durante a entrevista.

Assim, participaram 14 sujeitos na pesquisa, que neste artigo 
são mencionados por nomes fictícios. Realizou-se também levanta
mento bibliográfico de autores que tratam sobre a educação espe
cial na perspectiva inclusiva e levantamento de documentos da le
gislação educacional brasileira. A sistematização dos dados de todas
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i'. i 111revistas foi feita por meio de categorias temáticas com base na 
Análise do Conteúdo de Bardin (2011).

Neste artigo o recorte é para as estratégias metodológicas e os recur- 
(lithiiicos utilizados pelos docentes nas Salas de Recursos Multifuncionais 

. ti . luas escolas municipais de Belém. Os sujeitos são denominados por no- 
mrt fictícios e codificados da seguinte forma: professores, escola municipal 
11 ,M) r Sala de Recurso Multifuncional (SRM) ou Sala Comum (SC).

Apresentamos inicialmente como estão caracterizadas as Salas 
d< Recursos Multifuncionais nas escolas municipais pesquisadas e, em 
seguida, as estratégias metodológicas e os recursos didáticos utilizados 
pel< >s docentes no desenvolvimento da prática de escolarização inclusiva.

1. As Salas de Recursos Multifuncionais das Escolas 
Municipais de Belém

As escolas públicas municipais de Belém vêm implantando, de 
acordo com as diretrizes nacionais e estaduais de educação inclusi
va, o atendimento educacional especializado nas Salas de Recursos 
Multifuncionais, a partir da instalação das Salas de Recursos M ulti
funcionais - SRM e da aquisição de materiais e equipamentos.

1.1. Sala de Recurso Multifuncional da Escola 1

A Sala de Recurso Multifuncional da escola 1 é ampla e equi
pada com armários, mesas, cadeiras, ar condicionado, quadro branco, 
computadores, tv, aparelho de som e diversos materiais didáticos, entre 
outros, de acordo com as fotos apresentadas a seguir.

Foto 1 - Entrada da Sala de Recursos Multifuncionais - Fonte: NEP
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Foto 2 - Equipamentos - Fonte: NEP

Foto 4 - Materiais didáticos - Fonte: NEP Foto 5 - Quadro branco - Fonte: NEP

Foto 3 - Armários - Fonte: NEP

A professora Tais considera que a sala tem boa estrutura, mas 
não é suficiente para desenvolver o seu trabalho com as crianças, por
que precisa de outros espaços físicos da escola como a quadra, os cor
redores e o jardim. É um trabalho que não fica restrito à SRM. Esta 
sala contem sinalização e cantinho da leitura, conforme fotos a seguir.

Foto 6 - Porta sinalizada - Fonte: NEP



A»> professoras da sala comum informaram que existe Sala 
llt; Rrt ui sos M ultifuncionais na Escola, mas não descreveram so- 
|tr| M Him estrutura física, o que pode ser um indicador de que 
li in u mi familiaridade com a respectiva sala. A Professora Jane 
ImIhi iiioii qu e na sala de aula comum não há equipamentos para 
ih 1111« i ,i educação inclusiva.

Assim, a escola concentra na Sala de Recursos Multifuncionais os 
i imIi iiuis didáticos e os equipamentos destinados à educação inclusiva, ca
iu 11, |.. i< > educador da sala comum ter que ministrar aula com alunos com 
11< • • ssulades educacionais especiais sem suporte técnico-pedagógico.

1.2. Sala de Recurso Multifuncional da Escola 2

A Sala de Recursos Multifuncionais na escola funciona em uma 
\,ila, em um prédio construído no terreno livre, como um espaço ane- 
tu . a< > prédio da escola, conforme fotos a seguir:

I ;oto 8 - Sala de Recursos Multifuncional Foto 9 - Ambiente interno SRM

A Sala de Recursos Multifuncionais foi construída e equipada 
com recurso do governo federal e está sob a responsabilidade de 02 
professoras com carga horária de 200h, atuando no turno da manhã e 
intermediário, das 7 às 15h. \

A professora Joana, da Sala Comum, informou que a SRM da 
escola “tem umas cadeiras, mas não tem a guia, corrimão, eu acho 
que tinha que ser adequada a criança.’ Agora lá dentro tem muitos 
jogos, é muito colorida”. Os professores das salas comuns enfati
zam que não conhecem o trabalho pedagógico desenvolvido nela. 
Não sabem como a professora da SRM trabalha com a criança, se é
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individual ou em grupo, nem as contribuições destas atividades para 
a aprend^gem  das crianças.

A professora Paula, que também é da Sala Comum, só sabe que 
os alunos qUC participam são atendidos no contraturno, e as crianças 
gostam de participar, mas não tem informações sobre de que forma é
o atendimento realizado na SRM.

A professora Paula explica que a SRM: “é uma sala boa, é 
climatizada onde tem jogos, televisão, computador, as meninas podem 
tirar umas atividades bonitinhas do computador. Esclaiecc que. a 
gente na sala de aula não tem esses recursos e as vezes eu peço para 
a D. algurnas atividades e ela me dá umas. Eu acho que a sala é bem 
atrativa pata as crianças" (PAULA -  PEMSC). Informou, ainda, que as 
professoras das SRM geralmente não vêm na sala comum.

Neste sentido, as professoras da sala comum pouco conhecem e 
participam das atividades das Salas de Recursos Multifuncionais.

Foto 10 - Cantinho da leitura - 
Fonte: NEP

Foto 11 - Quadro de libras e computador 
adaptado - Fonte: NEP

A Sala de Recurso Multifuncional, segundo a professora Edina 
‘dispõe de p>rancha e caderno de pauta larga e lupa para aluno de baixa 
visão e para 0 aluno autista usa-se a colmeia. Tem um computador com 
tela de 32 p>olegadas, mas não está funcionando.
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Fonte: NEPRecursos didáticosFonte: NEPdidáticos

Foto 15 - Computador sem uso 
Fonte: NEP

4 - Armário, estante e recursos 
didáticos - Fonte: NEP

( i» materiais didáticos contidos na SRM são:
logo  da M em ória , M ateria l dourado , quebra cabeça 
de sílabas, jogo  da m em ória de quan tidades, sequ ên 
cia lóg ica [...] Á baco [...] D om ino, vários quebra 
cabeças.[...] L ivro  de pano [...] M ateria l de v i a 
ria. I...I T elados com  botões, te lados com  ziper com 
ilhóes [...]B anda de m úsica [...] Um jogo com  form as 
geom étricas (E D IN A  -  PE M SR M ).

A professora Edina afirmou não ter muito material, m a s  tem 
uns q u e  vieram de lá do recurso do MEC, tem uns que nos compra
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mos” [...] Avalia que a SRM: “não está perfeita, mas está estruturada de 
acordo com as possibilidades” [...] (EDINA - PEMSRM).

Explicou ainda a protessora que na escola não existe equipe mul- 
tiprofissional para atendimento especializado, estes profissionais estão 
lotados no Centro. Esta equipe geralmente comparece na escola duran
te a semana de assessoramento. Entretanto, “se nós solicitarmos que 
as crianças necessitam eles vem”. Apesar de não ter pessoas suficientes 
eles se programam para fazer as visitas nas escolas.

A professora não soube dizer quanto tempo os alunos perma
necem na Sala de Recursos Multifuncionais. Disse: “não. LTma hora ou 
menos de uma, porque tem outras salas ... Porque essa semana a gente 
vai para tal escola e aí a gente fica naquela escola e no outro dia a gente 
vai para outra aí, para cá. Porque são as três” (EiDINA- PEMSRM).

As falas das professoras das Salas Comuns expressam não conhe
cer como se processa o atendimento educacional especializado na SRM 
da escola e as professoras que desenvolvem atividades na SRM explici
tam melhor a forma de atendimento, mas não deixam claro se a prática 
pedagógica realizada neste espaço se dimensiona como um novo fazer 
pedagógico, conforme destaca Alves (2006, p.13 -14) ao referir-se à SRM:

As salas de recursos m ultifuncionais são espaços da es
cola onde se realiza o atendim ento educacional espe
cializado para alunos com necessidades educacionais 
especiais, por meio do desenvolvim ento de estratégias 
de aprendizagem , centradas em um novo fazer pedagó
gico que favoreça a construção de conhecim entos pelos 
alunos, subsidiando-os para que desenvolvam o currí
culo e participem  da vida escolar [...] Esse serviço se 
realiza em espaço dotado de equipam entos e recursos 
pedagógicos adequados às necessidades educacionais 
especiais dos alunos, podendo estender-se a alunos de 
escolas mais próxim as, nas quais ainda não exista esse 
atendimento. Pode ser realizado individualm ente ou em 
pequenos grupos em horário diferente daquele em que 
frequentam a classe comum.
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I' mi Ln n u  ,i professora Léa que faz assessoramento aos profes- 
mhM " «l-t Siilu < i nntim, que “gostaria muito de alcançar uma Hora Peda- 

1“ gente geralmente fica assim uma hora com o professor ou 
tfttjtH .i f'i iiii constrói um material para trabalhar com o aluno. Agente 
dil niiii ml i tu sala de aula como algumas colegas já fizeram”.

Neste Mentido, há uma interação entre os professores da Sala Co- 
IMmii i i . professoras da SRM, já que há assessoramento desses profes- 
m ii( H m is d.i sala comum. Destacou a professora Léa que ainda acontece 
llliliiinenii * do aluno na sala de aula. As professoras da SRM nas escolas 
pnl<> ili in do atendimento especializado, no contraturno, com ativida- 
ili n individuais e em grupos de alunos, da própria escola e de outras da 
redi , n iilí/am um trabalho de assessoramento pedagógico aos docentes 
d i il.i comum. Esse assessoramento apesar de destacado pelas profes- 
iiinin d.i SRM não é enfatizado de forma significadva pelas professoras 
dtt Nulii ( (inium, que se ressentem do apoio pedagógico. Além disso, há 
■ I. . |io mumar-se em relação à prática docente com os alunos, há, de fato, 
....... .. >vn l azer pedagógico sendo construído na SRM?

1.3. Função da Sala de Recursos Multifuncionais: o olhar 
di iN professoras

/\ partir do novo paradigma da inclusão escolar a política de edu- 
. .içiio especial no Brasil adotou para o Atendimento Educacional Es- 
Ina ializado (AEE) as Salas de Recursos Multifuncionais (SRM).

()  Decreto 7.611/2011, em seu Artigo segundo, Inciso primeiro, 
bem como a Resolução do Conselho Nacional de Educação N° 02 de 
7001, no seu Artigo 8, Inciso V estabelecem sobre os serviços das SRM:

§ l 2 Para fins deste Decreto, os serviços de que trata o ca- 
put serão denominados atendimento educacional, espe
cializado, compreendido como o conjunto de atividades, 
recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados ins
titucional e continuamente, prestado das seguintes formas:

I - complementar à formação dos estudantes com defi
ciência, transtornos globais do desenvolvimento, como
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apoio perm anente e lim itado no tempo e na frequência 
dos estudantes às salas de recursos multifuncionais; ou 
II - suplementar à formação de estudantes com altas habilida
des ou superdotação. (BRASIL, 2011)

Serviços de apoio pedagógico especializado em salas de 
recursos, nas quais o professor especializado cm educa
ção especial realize a complemcntação ou suplementaçào 
curricular, utilizando procedimentos, equipamentos e 
materiais específicos; contudo é importante ressaltar que 
é necessário uma analise do ambiente e da prática peda
gógica dessas professoras. (BRASIL, 2001)

Há compreensão por parte das professoras da Escola 1 de que as 
salas de recursos multifuncionais possibilitam o atendimento especia
lizado, sendo uma atividade complementar e suplementar do ensino 
regular e que contribui para o desenvolvimento educacional dos alunos 
com necessidades educacionais especiais.

Para as professoras da Escola 2 a função da sala de recurso mul
tifuncional é ajudar ao professor a superar a dificuldade de aprendi
zagem do aluno; possibilitar o desenvolvimento cognitivo do aluno; 
garantir a escolarização do aluno e sensibilizar a comunidade para o 
processo de inclusão.

A professora Edina da E scola 2 chama atenção ao fato das 
mães considerarem que a atividade da sala de recurso m ultifun
cional é aula de reforço e espaço de identificação das deficiências. 
Entretanto, Alves et a l (2006) destaca que o atendimento educa
cional especializado:

não pode ser confundido com atividades de mera repe
tição de conteúdos Programáticos desenvolvidos na sala 
de aula, mas deve constituir um conjunto de procedimen
tos específicos mediadores do processo de apropriação e 
produção de conhecimentos (p.15).

As falas das professoras apontam para diferentes funções da 
SRM e a maioria distancia-se do que estabelece as diretrizes do MEC.
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A denominação sala de recursos multifuncionais se refere 
ao entendimento de que esse espaço pode ser utilizado para 
o atendimento das diversas necessidades educacionais espe
ciais e para desenvolvimento das diferentes complementa- 
ções ou suplementações curriculares. Uma mesma sala de 
recursos, organizada com diferentes equipamentos e mate
riais, pode atender, conforme cronograma e horários, alunos 
com deficiência, altas habilidades/superdotação, dislexia, hi- 
peratividade, déficit de atenção ou outras necessidades edu
cacionais especiais. Para atender alunos cegos, por exemplo, 
deve dispor de professores com formação e recursos neces
sários para seu atendimento educacional especializado. Para 
atender alunos surdos, deve se estruturar com profissionais 
e materiais bilíngues. Portanto, essa sala de recursos é multi
funcional 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 etal, 2006, p. 14)

1.4. Práticas educativas nas Salas de Recursos Multifuncionais

1.4.1. Estratégias Metodológicas e Recursos Pedagógicos 
da Escola 1

A professora Vera informou que a metodologia utilizada na SRM 
depende de cada deficiência.

Olha no caso depende de cada deficiência. No caso nós 
trabalhamos com todas. Se nós temos um aluno surdo 
vam os adaptar a atividade para um aluno surdo. Se for 
um com paralisia cerebral vou ter que procurar meios 
para trabalhar com esse aluno como prancha dVcomu- 
nicação alternativa, como teclado colm eia entre outras 
coisas (VERA - EMSRM).

Explicou a professora Vera que trabalha “com todas e deficiên
cias em todas as idades, do Cl até a modalidade EJA”. O atendimento
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dos alunos especiais é feito urna vez por semana no contra turno, sendo 
que o atendimento do aluno surdo é realizado duas vezes na semana.
E individual, de preferência. Nós procuramos sempre agrupar os alu

nos surdos em no máximo três (3), quatro (4) alunos, porque nós temos 
que fazer a prática da LIBRAS” (VERA - EMSRM).

A Professora Tais disse trabalhar com jogos e alfabetos. “A 
gente utiliza uma metodologia muito lúdica, diferente da sala de 
aula comum”. Explicou que o atendimento é realizado no contra- 
turno e uma vez por semana, é diversificado em termos de idade 
e deficiência, da seguinte maneira: “o atendimento, ele é feito in 
dividualmente. É 1 (uma) hora para cada aluno, onde 45 (quarenta 
e cinco) minutos a gente faz o atendimento individual e o outro 
tempo é utilizado para o preenchimento da avaliação dele durante 
o dia” (TAÍS - EMSRM).

Todas as professoras da SRM informaram utilizar os recursos 
tecnológicos em sua sala de aula.

Usamos! Usamos o computador, temos a televisão, temos 
a impressora, temos o notebook para trabalhar principal
mente com o aluno cego, porque nós temos o dosvox, 
temos o teclado adaptado com a colmeia, temos o mouse 
adaptado. (VERA - EMSRM)

A professora Vera utiliza também o Kit de baixa visão como 
recurso tecnológico. A professora Tais utiliza como recursos o compu- 
tadoi e a televisão. Esta através de vídeos, histórias e o computador a 
gente utiliza através dos jogos e pinturas”(TAÍS - EMSRM). Informou 
ainda a professora que os alunos gostam muito do computador por
que é diferente, não tem em sala de aula. Eles gostam muito do compu
tador, mas eles gostam também dos joguinhos”.

Ao ser perguntado sobre as materiais utilizadas na SRM, a pro
fessora Vera informou que: “são os jogos pedagógicos, o computador,

*a teEvisão, nós temos a bandinha, nós temos o cantinho da leitura, vá
rios materiais que nós mesmos confeccionamos como o jogo da velha, 
o boliche” (VERA- EMSRM).
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Sm | m .1. •,snras da Sala Comum não souberam explicar sobre o tra-
IHUlltH |u il.ii" i>',u ( > realizado nas SRM.

A 1'inlcssora Lana informou que os materiais utilizados são os 
HP|IP*||.I| li |‘. .10 atendimento dos alunos com necessidades educacionais 
PD|" • lul*. mus não soube dizer quais os materiais nem os tipos de defi- 
i |i ui |,t d< *'i alunos que são atendidos nas SRM. Informou ainda que o 

|n11, iiio r leito de forma individual, mas em relação à frequência, 
, | im  . d i si a uihecer. Esta professora considera bom o trabalho realizado 
|U Ia a ala il( recursos da escola.

A professora Vanja informou que desconhece a estrutura física 
t|a SKM e que conhece em parte as atividades realizadas nesta sala.
• ib rn-.i que a SRM dispõe dos seguintes materiais: “ jogos, softwares 
li i„ ihook”. Ressalta que a SRM atende somente alunos com necessi- 
d tdi ■ especiais e que o atendimento é feito de forma individualizada. 
N,ii i si uibe informar quantas vezes por semana os alunos são atendidos, 
|,nn idiiiosc são atendidos no mesmo turno ou em turnos diferentes.

Lm relação à sua prática pedagógica, a professora Lana disse 
uiili/nr metodologia diferenciada para atender os alunos especiais 
"i om atividades que atendam seu nível de desenvolvimento e pro- 
<i hno dc aprendizagem. Para tanto utiliza televisão, DVD e som; 
i Min lilmes e músicas dentro do que se está estudando e sendo re
passado para o aluno” . E a professora Jane não informou quais as 
metodologias que utiliza em sala para atender as especificidades dos 
alunos com necessidades especiais. Declara que algumas vezes utili
za em sala de aula TV, DVD, Data Show e Micro System. Segundo a 
docente os alunos com necessidades especiais raramente participam
ilas atividades em classe. a

A interação entre as atividades educativas das SRM com a Sara 
( omum é destacada mais pelas professoras das SRM e que essa relação 
se efetiva por conversas, assessoramento dado pelos docentes das SRM 
c  por registro comportamental dos educandos. Uma das professoras da 
sala comum inclusive ressaltou que a não integração dificulta o trabalho 
pedagógico com os alunos. Há portanto algumas aproximações, mas
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nao sao significativas para atender ao objetivo do atendimento educa 
cional especializado via salas de recursos multifuncionais.

Para Batista (2008, p. 128) o diálogo deve ser estabelecido entra 
os docentes das SRM e da Sala Comum para “descobrir saídas conjunl 
tas de atuaçào em cada caso. A troca de experiências entre diversos pro
fissionais e construtiva e necessária para o aprofundamento e melhor 
desempenho, seja do aluno, do professor ou do especialista”.

1.4.2. Estratégias Metodológicas e Recursos Pedagógicos 
da Escola 2

A professora Joana informou que na SRM “tem muitos jogos 
educativos , mas destaca que: “no meu ponto de vista a sala de recur
sos deveria ser mais presente, auxiliando em sala de aula, entendeu? Eu 
acho assim que não acontece isso”. Gostaria de ter recursos didáticos 
para usai na sala comum por não ter acesso a esses materiais.

A professora Paula também confirma que na sua turma não recebeu 
recurso didático ou equipamento para trabalhar com a criança com necessi
dade educacional especial. “( )  material que eu utilizava com os meus alunos 
e utilizado por todos, não teve nem uma folha de papel [...] Com os meus 
dois, nenhum” (PAUIA -  PEMSC).

As duas professoras da Sala Comum chamam a atenção para o 
fato de que também precisam de recursos pedagógicos para trabalha
rem em suas aulas e que poderia ter uma integração com a Sala de Re
cursos Multifuncionais no uso dos materiais.

Essa professora diz que em sua sala comum utiliza metodologia 
diferenciada, “porque precisa usar diferenciada”, explicando que:

Assim, se tu vais passar um trabalhinho de registrar no 
quadro. Para essas crianças tu não vais passar. Eu falo 
em relação ao D. que não conseguia registrar. Ai eu fazia 
tt abalhos de desenho, colagem... Com outros tipos para a 
coordenação dele. (PAULA -  PEMSC)

A professora Paula diferencia as atividades dos alunos com necessi
dades educacionais especiais e ela mesma aponta que nem todos gostavam
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n nikiilitiI* ■. diferenciadas na turma da sala comum. As atividades di 
, 11, l i | m u |t*m possibilitar a discriminação e não atender as necessida- 

• i lui *u i' 'i i.iis d(>s educandos.
| „ 11.111<) (2008, p. 72-73) chama atenção para o fato de que:

Na perspectiva inclusiva e de uma escola de qualidade, 
os professores não podem duvidar das possibilidades de 
aprendizagem dos alunos, nem prever quando esses alu
nos vão aprender. A deficiência de um aluno também não 
é motivo para que o professor deixe de proporcionar-lhe 
o melhor das práticas de ensino e, ainda, não justifica um 
ensino à parte, individualizado, com atividades que discri
minam e que se dizem “adaptadas” às possibilidades de 
entendimento de alguns. Ele deve partir da capacidade de 
aprender desses e dos demais alunos, levando em conside
ração a pluralidade das manifestações intelectuais.

A professora Edina informou que os recursos didáticos e equipa
mentos usados na SRM foram: jogo da memória, banda, quebra cabeça; 
d uico, dominó, sequência lógica, iem  o alfabeto móvel também. Torre 
, |. ( ,noy, o alfabeto móvel a bandinha, o Jogo de encaixe. Explicou que 
i xiHl.c um plano de acompanhamento das atividades desenvolvidas na 
'.KM e que não tem dificuldade com o uso dos equipamentos e recur- 
m>s didáticos. Os educandos aceitam os recursos. “Eles adoram esses 
recursos, porque tem uma parte que nós fazemos recurso e outra na 
escrita [...] na leitura e na escrita” (EDINA -  PEMSRM).

Em relação à metodologia utilizada na SRM a professora Edina

exp licou :

a gente vê o que eles gostam  mais. Se e contai umi| his 
tória, introduzir o assunto através daquela história, re<?t>- 
nhecer o seu próprio nome através de história, de música 
de jogos. A gente vê e encaixa o que ele mais gosta para 
a gente fazer o atendimento [...] Eu conto história bem 
perto dela para ela entender. Que ela já está no nível pré... 
Ela já está no nível silábico. Aí eu falo de perto as silabas.
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Ponho assim tipo um pente feito de papel. Falo para ela 
perceber o som bem perto dela mesmo. Mas é como eu 
te disse a dificuldade também. Ela precisa de outros aten
dimentos. Ela faz fono lá no Centro. E se eu falar bem 
perto ela percebe (EDINA -  PEMSRM).

A professora Edina disse que a aluna tem surdez moderada e que 
ela sabe um pouco da libras, mas tem dificuldades para se comunicar com 
a aluna. “Eu sei o alfabeto só. O total eu não sei”. A dificuldade de co
municação por meio da libras é um fator a ser considerado na SRM, mas 
ao mesmo tempo revela que o professor desta sala não tem como atender 
todas as formas de deficiências, transtorno global, além da superdotação, 
havendo a necessidade de equipe de professores, no atendimento educa
cional especializado. Explica sobre uma aluna que apresenta transtorno 
mental: “ela consegue fazer só a primeira letra, as outras letras não. Aí o 
que é que eu faço com ela? Recorte, colagem. É pregar fio contornar no 
nome dela” (EDINA -  PEMSRM). E sobre o aluno de baixa visão:

O baixa visão usa lupa. Ele ainda está nessa fase também de 
reconhecimento de letras de números Nós colocamos para 
ele contornar, colocamos a quantidade dos desenhos para o 
número para ele ligar, para ele organizar escrever a quantidade 
que tem. Sempre com letra grande (EDINA -  PEMSRM).

O atendimento a alunos com múltiplas deficiências, segundo 
a professora Edina, é feito “pela prancha de comunicação. Que te- 
ria aqui [...] Nós tiramos e mostramos para ele. Para ele se comunicar 
(EDINA -  PEMSRM).

A pi ofessora Edina consegue ter uma visão ampla das diferentes ne
cessidades educacionais dos educandos quanto ao uso dos recursos peda
gógicos, mas aponta ser preciso interação maior entre os docentes da Sala 
de Recursos Multifuncionais. Essa professora utiliza como metodologia:

Pode ser vídeo, historia daquele aluno, como foi que ele 
aprendeu. As dificuldades que ele enfrentou, que a família 
enfrentou. Ai nós fazemos trabalhos em grupo para orga
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nizar que atividade nós podemos... Estudo de caso...que 
Atividades nós podemos fazer com aquele garoto que tem 
aquela deficiência. Aí nós temos aula de libras também de
pois do almoço. Nós retornamos tem aulas de libras, as 
vezes de braille (EDINA -  PEMSRM).

t i .hmio  ,i metodologia utilizada na SRM a professora Léa expli- 
............ . jogos c recursos específicos para cada deficiência.

A gente utiliza muitos jogos. Jogos da memória. A gente 
ut iliza quebra-cabeças. Se for com um aluno de baixa visão 
a gente utiliza materiais como, por exemplo, fio. Constru- ■ 
ção de conceitos com fio, com barbante, com material que 
ele possa estar visualizando com EVA. A gente constrói 
quando não tem. Com aluno com deficiência auditiva ge
ralmente temos os jogos que trabalham libras de sinais. 
Com deficiente, por exemplo, que tem hiperatividade e 
transtorno mental a gente trabalha muito o computador 
com ele. Trabalha desenhando no Power Point. A gente 
trabalha ouvindo também história, contando histórias tam
bém. A gente trabalha assim também a escrita, mas não 
como a construção da leitura escrita como o professor de 
sala de aula. A gente trabalha é... com os recursos. A  gente ' 
constrói os recursos para que o professor possa dar essa 
possibilidade para o aluno (LÉA -  EMSRM).

I issa professora afirma, ainda, que trabalha na Sala de Recursos 
Multifuncionais com os casos de deficiência múltipla, por meio do re- 
• ui so da tecnologia assistiva. Em relação aos equipamentos e recursos 
didáticos utilizados na SRM esclareceu:

os equipamentos que chegam do governo federal s&qjy.] 
os equipamentos [...] informática, os computadores, alguns 
jogos. Muito precário ainda. E quando a gente não tem 
esse recurso ou a escola com a verba que ganhou, a ver
ba acessível, ou a gente pede na escola para que a escola 
adquira ou então a gente constrói. A gente constrói esse
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material. E no caso o material que vai pra sala de recuril 
eu acho que ainda é muito precário. [...] (LÉA -  EMSRM)

Assim, a não scr na sala de recursos as professoras do ensino comim 
não dispõem de recursos didáticos/equipamentos para o atendimento d. 
educação inclusiva. As SRM dispõem de diversos materiais que são utilizad()| 
de acordo com a programação individualizada feita para os alunos. QuancJ 
não tem os materiais, os próprios professores os constróem. E os material 
específicos são direcionados as SRM das escolas pólos.

Há por parte das professoras da SRM um empenho em utilizai 
metodologias diferenciadas para atender as especificidades dos alunos 
com necessidades educacionais especiais.

Considerações Finais

As Salas de Recursos Multifuncionais das escolas municipais pes
quisadas possuem em termos de equipamentos computadores, armá
rios e cadeiras adaptadas e alguns materiais didáticos para uso de di- 
ferentes necessidades educacionais dos educandos. Elntretanto, alguns 
equipamentos não funcionam e as professoras se ressentem de forma
ção específica para o uso destes materiais. Isso leva à necessidade de 
produzir novos tecursos didáticos, isso evidencia que há ainda carência 
cie materiais. Existe um esforço por parte dos professores em equipar a 
sala para atender as demandas dos educandos.

As professoras das Salas Comuns pouco conhecem sobre o aten
dimento educacional especializado realizado nas SRM e também sentem 
falta de materiais específicos para trabalharem com os alunos com necessi
dades educacionais na sala comum. Reivindicam também mais apoio peda
gógico das professoras das SRM.

Um dos aspectos pedagógicos preocupantes é a pouca compre
ensão por pai te dos docentes da finalidade da SRM na escola, sendo 
em alguns momentos utilizada como atividade de reforço escolar.

Além disso, a proposta pedagógica da SRM apresentada pelo MEC 
orienta a construção de um novo fazer pedagógico, o que implica alicer-
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t iltu ativa em novos referenciais teóricos que tenham como 
i in. Iir.io social. Não percebemos nas falas das professoras 

il ui iv 11 l ,i /cr pedagógico, acrescenta-se o fato de que o tempo 
iliui iil.i educacional especializado de apenas uma hora ou duas 

piii m 111,111,1, tende a predominar mais a orientação individual do 
JlrwpuH, voltada às demandas mais imediatas dos educandos.
( t ii, Midi mento é diversificado em termos de idade e deficiência 
tll „|.. no contraturno. O fato de exigir que o educando participe 

,11. 1, 1 ,, I. S pedagógicas em dois turnos na escola tem sido proble- 
I ti 11,1111 nem sempre a família leva os alunos para o atendimento ( 

, i, D ml especializado no contraturno. Por isso, uma das tarefas das 
l„, ,1, i,.., „ r, das SRM tem sido sensibilizar a família para a importância 
............ ..mento especializado.

V, professoras das Salas Comuns em suas práticas pedagógicas
........... .. l ,izcr a inclusão, mas se ressentem de apoio pedagógico e de re-
, u i.... . materiais específicos. Duas situações preocupantes foram iden-
IUi, i,|.i . nas falas dessas professoras: o uso de advidades diferenciadas 
1 1 ,1! , , ,  aluno especial na sala de aula e que raramente os alunos especiais 
I t,ii ii« ipam das atividades em classe.

As atividades diferenciadas propiciam a discriminação e não aten- 
.|, ui as necessidades educacionais dos educandos e podem reforçar a 
, uni ão de grupos segregados. E o fato dos educandos não estarem 
participando das atividades é reflexo da dificuldades que os professores 
,1a sala comum têm em desenvolver atividades educacionais com esse
iliinado e que se materializa em prática de exclusão.

As professoras das SRM em suas práticas utilizam os recursos 
ir, n<ilógicos existentes, os kits pedagógicos específicos para determi
nadas deficiências e usam os jogos e matérias didáticos compcibçntes 
da sala de recursos, inclusive os confeccionados por elas como o jogo
da velha, o boliche, entre outros.

Observou-se que a interação entre as atividades educativas das 
SRM com a Sala Comum é destacada mais pelas professoras das SRM e 
que essa relação se efetiva por conversas, assessoramento dado pelos do-
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centes das SRM e por registro comportamental dos educandos. Uma da 
professoras da sala comum inclusive ressaltou que a nào integração dii 
culta o trabalho pedagógico com os alunos. Há portanto algumas apro 
ximações, mas não são significativas para atender ao objetivo do atendi 
mento educacional especializado via Sala de Recursos Multifuncionais.
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A PRÁTICA DA ESCOLARIZAÇÃO 
INCLUSIVA EM ANANINDEUA-PA

Nilda de Oliveira Bentes (Coord!)2 
Marília Raimunda Ferreira

Imroclução

< ) presente texto é um recorte da pesquisa “A prática da Escolariza- 
^Ih Iih liisiva e o atendimento especializado na Amazônia Paraense”, vin- 
ftll'1, 1,1 ,i Rede de Educação Inclusiva na Amazônia Paraense, pautada no 
| f̂iou| a >st< > de que a pessoa deficiente aprende Mendes (2010, p. 14), que 
implh ,i na preocupação adicional de saber “o que”, “para que e onde 

pessoa pode aprender, ou seja, com o seu processo educativo.
Vários conceitos como o de potencialidade em Vigotski, que se- 

iin li > ( ióes (2007) corresponde ao de plasticidade, ou seja, uma das pro
priedades básicas e primárias que constitui qualquer matéria viva pode 
mi i .iiivada pelo outro social, é de fundamental importância para o pro- 
• esso educativo especializado, pois...

Devido à plasticidade dos processos do indivíduo, a defi
ciência não possui somente o caráter de obstáculo porque é 
também um desencadeador do desenvolvimento,^e o grupo 
social propiciar caminhos especiais, muitas vezes por vias 
alternativas, para sua recuperação (GÓES, 2007, p. 5).

Em “Fundamentos de Defectològia”, Vigotski (1989) apresenta 
discussões sobre a escola especial ao chamar atenção em suas proposi-

Pesquisadoras do Gmpo de Pesquisa Educação Popular/Educação Inclusiva — 
NEP-UEPA- Ananindeua.
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çõcs para os aspectos relevantes positivos em seus escritos sobre a deíi 
ciência, apontando possibilidades e interfaces com o paradigma vigente, 
O olhar para a diversidade destaca os “caminhos alternativos” e “recur
sos especiais”, como intenção pedagógica capaz de provocar mudanças.

Essa pesquisa realizada em duas escolas na Rede Municipal de 
Ananindeua, envolvendo na Escola A, 2 professoras, uma da sala co
mum e outra da Sala de Recursos Multifuncionais e na Escola B, 2 
professoras, uma da sala comum e outra da Sala de Recursos Multifun
cionais. As estratégias metodológicas foram o levantamento bibliográ
fico e documental, a observação in loco c a realização de entrevista semi- 
-estruturada com as professoras. O foco é para o trabalho pedagógico 
realizado no atendimento educacional especializado pelos docentes das 
salas de recursos multifuncionais.

Escolas Pesquisadas

As escolas pesquisadas pertencem à Secretaria de Educação de 
Ananindeua (SEMED), possuem salas de recursos multifuncionais e 
atendem uma clientela diversificada de pessoas com necessidades edu
cacionais especiais, no contraturno.

A Elscola “A” localiza-se em um bairro periférico da cidade de 
Ananindeua, denominado “Guanabara”. É um bairro considerado 
prioritário de demandas sociais para enfrentamento da pobreza.

Oferta especializada para o estudante com NEE

O trabalho especializado é disponibilizado no contraturno aos 
alunos com necessidades especiais matriculados no ensino regular da 
escola A. Esta segue uma rotina desde a preparação do ambiente da 
sala para receber a pessoa deficiente. Tudo é preparado em função do 
comprometimento do sujeito atendido, o método, a dinâmica empre
gada como o circuito e a seleção do material.

Observamos alunos autistas e deficientes intelectuais na escola A. 
Foram observados em número de dois alunos autistas e três com deficiên
cia intelectual. Dentre esses alunos foram realizadas dez observações com 
os alunos autistas e cinco com as três pessoas com deficiência intelectual

J_



Alunos Autistas
< > i ermo autismo deriva do grego, autos, e remete ao conceito de 

M m< nino. ( )correu em 1943 quando o médico austríaco Leo Kanner, 
i,idh i.Io nos EUA utilizou em seus estudos referente a um grupo de 
i |j,uut.r< ;io observar casos específicos de adoecimento infantil. Usual-
h .......  o termo Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) é
i ili nominação utilizada para crianças e adolescentes diagnosticados 
i oi11 comportamentos atípicos por apresentarem dificuldades na “ [...] 
|n|( i m, .10 social, na linguagem e a de busca de regularidade -  é ‘defini- 
, |, pelos manuais classificatórios como, por exemplo, o CID-10, o qual 
i, m servido como referência diagnostica para profissionais de diferen- 
h h ,11‘eas do conhecimento” (BATISTA; VASQUES, 2006, p. 153).

( )  autismo tem apresentado contornos de visibilidade desde o 
m ndimento dessa clientela nas classes comuns com um uma “educação 
i,|. nlificada como inclusiva” (Ibidem, 2006), e hoje é entendido como 
um fenômeno multidisciplinar com profissionais de diversas áreas bus- 
, ,mdo por meio de intervenções desafiadoras e de difícil gestão, seja no 
i spnço clínico ou no escolar, encontrar modos de lidar com as patologias 
, m i inscritas às pessoas com TGD de modo a trabalhar essa clientela que 
impõe grandes desafios ao processo inclusivo (AMY, 2001).

De acordo com essa perspectiva, o presente estudo faz uma bre
ve descrição de caminhos educacionais encontrados ao estudar duas 
i danças diagnosticadas com Transtornos Globais do Desenvolvimento 
(TGD), em uma sala de recurso multifuncional, cuja estratégia metodo
lógica empregada foi o método Treatment and Education of Autistic 
and related Communication Handicapped Children - TEACCHA Este 
método tem suas bases na corrente Behaviorista de Psicologia também 
denominada de Teoria Comportamental que defende uma abordagem 
baseada em princípios de condicionamento.

Nesse sentido, valoriza o comportamento observável do sujeito 
para descrever as condutas apresentadas pela pessoa autista e programar

' Tratamento e Educação para Autistas e Crianças com Deficiência Relacionadas à 
Comunicação (RODRIGUES, 2010, p.79).
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a modelagem do comportamento, que vai passo a passo reforçando 1 
comportamento dos sujeitos, até chegar ao comportamento desejado, o 
seja, modelando o comportamento. A estratégia empregada é o ensin 
individualizado por ser este o ponto chave para o atendimento da meto 
dologia. Para isso são traçadas “rotinas organizadas em quadros, painéiá 
ou agendas de trabalho, dando forma e adaptando o ambiente para toi 
nar mais fácil para criança compreendê-lo” (MELO 2003, p. 19).

Foram observadas duas crianças com características do Transtor 
no do Especto Autista cujo déficit considerado situava-se na interação 
social e de modo especial na ausência de comunicação verbal propícia 
para o estabelecimento das relações interpessoais. A faixa etária dos 
dois meninos é de oito e nove anos. Frequentavam a sala multifuncio
nal no contraturno uma vez por semana por um período variado que 
chegava até aos sessenta minutos durante todo o ano de 2010. Nas 
observações realizadas a professora fazia o atendimento especializado 
a essas duas crianças autistas baseada em uma intervenção psicopeda- 
gógica desenvolvido por Eric Schopler, na Universidade da Carolina do 
Norte (EUA) em 1966 (RODRIGUES, 2010). O método TEACCH 
implica em sessões sequenciadas que vão gradualmente modelando o 
comportamento por meio do esquema de reforço. Para esse atendi
mento o ambiente físico da sala de recurso multifuncional recebe um 
tratamento diferenciado com rotinas pré-estabelecidas organizadas em 
quadros e painéis que objetivam ser operadas pelas crianças no decorrer 
do atendimento. Tudo era preparado em função do comprometimento 
dos sujeitos atendidos, que no caso estudado tinha o objetivo de traba
lhar a interação social, o aspecto cognitivo e a linguagem, empregando 
para isso a dinâmica do circuito que seguia uma rotina realizada pela 
professora, que tinha como comportamento final deflagrar as habili
dades: aumento do funcionamento da independência, a relação com o 
outro, treinar a rotina, a informação visual e dar tranquilidade a criança.

As crianças foram denominadas de alunos A e B e eram atendi
dos individualmente. Eles passavam gradualmente por uma dinâmica 
psicopedagógica organizada segundo os fluxos de um roteiro de pala-
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| „d<> na parede da sala. O aluno passaria da primeira
................ In painel para a segundo, e assim sucessivamente ate
....... . palavra do roteiro, e em cada um desses momentos era

........|, '.empenho do sujeito até que paulatinamente o circuito
Hla 1 1 iluxo era contínuo e não podia ser alternado, seguia a

........ele, ida e colocada nos painéis ilustrados visualmente como
, ial.,1 „ Não aconteceu uma única vez de o aluno completar 

l„ ,|,„ roteiros dos três painéis em uma aula. Algumas vezes
......pondo painel, mas não chegava ao final deste, que era con-

|d '. no próximo atendimento, ou seja, em outra semana. Em outras
...........ullznva as tarefas do roteiro de um painel.

A im os registros de observação ocorreram durante as observa- 
„ ,||i...nlas em número de dez para cada criança, respectivamente, 
|il|M mus painéis que obedeciam aos roteiros.

Quadro 1 - Painéis

1‘A INl  L de Roteiro 1

Ml I DIA l'()l ASSIM:
A* Mhltii
| ,(h i minha higiene
I n ile roupa
II oii.ii ralé 
I i II NU >1(1
I nlUil.ll

Mi u1 mia/recreio 
M i tIa escola 
l lu gar a casa 
| dv.u as mãos 
Almoçar
\|iula a lavar as louças 
Vi ,n para a sala de recurso

PAINEL de Roteiro 2

Sala de Recurso 
Chego à escola 
Atividade do circuito 
Realizando atividade 
Voltar para casa 
Lavar as mãos 
Jantar
Assistir programa da TV 
Dormir

Tudo que gosto
Banana
Maçã
Gato
Bicicleta
Carrinho
Amo passeio de ônibus 
Gosto de estudar 
Gosto da Mamãe 
Gosto do papai

mile: pesquisa de campo, 2011

C) trabalho de campo consistiu na realização de 20 observações, 
xendo dez para cada uma das crianças sujeitos deste estudo, con, anota- 
,„es de campo baseadas no Registro Cursivo (FACUNDES, 1282), c u
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laçào que variava em 45 a 60 minutos. Ocorriam às terças e quintas feinJ 
com atendimento na terça-feira ao aluno A e na quinta feira ao aluno li 

Apesar dos comprometimentos desses sujeitos, os achados indl 
cam relevância na dinâmica apresentada pela professora da sala mui 
tifuncional com a metodologia do TEACCH. Foi possível perceber J  
engajamento nas tarefas relacionadas às rotinas, e no desdobramentJ 
a aquisição da aprendizagem das crianças sob intervenção do métodol 

1 ara melhor conduzirmos a estratégia da observação na sala mui 
tiluncional por ocasião da intervenção da professora, levamos em con 
ta a atividade proposta no painel do método TEACCH desenvolvido 
poi meio da dinâmica do circuito. Para registrar a observação no locus 
da sala multifuncional, utilizamos a técnica de anotação denominada de 
tcgistto cursivo (Ibidem, 1982), onde foram anotados os episódios dos 
circuitos de cada painel, nas repetidas vezes em que essa situação era 
deflagrada pela intervenção da professora e posteriormente analisada 
com base em uma análise interpretativa (SEVERINO, 2007, p. 59)J 
com o objetivo de levantar eixos temáticos da observação das crian-j 
ças com Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD), acerca do 
como são efetivadas o ensino especializado dessa clientela nas salas de 
recursos multifuncionais.

Os sujeitos observados seguiam as instruções da professora, de 
maneira que quando esta falava, por exemplo, “acordo” (Painel 1 ) a 
ciiança pronunciava a palavra “acordo”, e concomitantemente cami
nhava até o painel afixado na parede, colocando em uma cestinha a 
figura relacionada ao acordar de uma criança. No momento em que 
realizava essa tarefa a criança recebia um elogio como reforço. O pro
cedimento seguia a ordem do roteiro do painel com a instrução da pro
fessora verbalizando ‘fazer minha higiene”, ocasião em que a criança 
pronunciava “fazer minha higiene”, e ia caminhando até o painel colo
cando a segunda palavra do painel na cestinha, ocasião em que recebia 
uma palavra de elogio como reforço. Assim a professora ia introduzin
do giadualmente o roteiro, só mudava de procedimento quando che
gava a última palavra do roteiro, que anunciava: “vamos para o Painel
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,i ui guia com pequenos e graduais avanços até chegar ao 
^ ^ hii<> liii.il desejado, ou seja, a criança operava os roteiros 
* ) l i  iiiii.i dm.imica que demonstrava ter ou não facilidade em 
| , , estabelecida, por demorar menor ou maior tempo

tfm''o dii i.trela.
fllitdo tcoiin, Ibi nos possível perceber o engajamento ou não da 
I  |h  i ,i i . I.i i- a consequente aprendizagem da rotina estabelecida 

1 1„ „, ,|( ,iula, levando em conta o comportamento registrado da 
-jilll pum .pedagógica e interpretar os resultados.
J^ldltimos importante condensar as situações selecionadas em 

t im r, temáticos, visto que, de cada Painel foram feitas anota- 
.|,n ,i atividades dos alunos A e B, relacionadas ao envolvimen- 

IflM ii ,, uuvla como: os progressos nos desempenhos dos alunos, a 
■ p iim t ,  i.i ou não de interação com a professora, o engajamento na 
|0f+ p, ii parte do sujeito, a apresentação ou não de agressividade, ou 

Kj||n ,iipias, o aspecto cognitivo, o que a nosso ver, são descrições 
t l l i . mil ■. emergidas nas intervenções com o método TEACCH, e que 
tandem mc i anotadas pela técnica do registro cursivo.

Segundo a professora da sala de recurso multifuncional, há resul- 
e„|, r. positivos da criança que apresenta os Transtornos Globais do De- 
ll iivolvimento (TGD), afirmando, “utilizo para atender o aluno autista 

,udo TEACCH”. Como se observa há em relação a este método, 
mi. i.i giande aceitabilidade no atendimento ao autista. A concepção desse 
apoiic teórico está baseada na teoria behaviorista e fundamentada no 
iMgmncnto de que só é possível se afirmar cientificamente sobre algo da 
i, alidade quando é cientificamente observável. Com base nesse aspecto 
a intervenção pedagógica baseia-se em objetivos bem definidos para che
gai ao comportamento desejável (RODRIGUláS, 2010).

Alunos Deficientes Intelectuais
Outros alunos que observamos na sala multifuncional da escola A 

eram pessoas com Deficiência Intelectual. Estes alunos recebiam atendi
mento uma vez por semana e no contraturno.
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As atividades da criança A incidiam sobre a leitura. Nesse senil 
do, a professora trabalhava a formação de palavras. Assim a professor 
falava a palavra e pedia que o aluno procurasse no teclado e digitasse 
palavra. Pedro (nome fictício) demorava muito para localizar a letra i 
não conseguia fazer a digitação sem que a professora apontasse com d 
dedo para a letra no teclado.

A professora mudava sua intervenção e verbalizava “agora eu 
quero a letra a ”, fazia isso e concomitantemente apontava a citad i 
letra no teclado para que o aluno digitasse. Entretanto, não consegui.i 
que Pedro fizesse avanços. Então, voltava a apontar a letra “veja é ess;i 
aqui , o aluno olhava e em seguida, a professora dizia “agora aponte 
para mim a letra ‘a’ ”, o aluno não conseguia. A professora voltava 
novamente a apontar a citada letra e, após repetir várias vezes, Pedro] 
apontava a letra, e ela então pedia que a digitasse no computador. N a! 
sequência o aluno digitava.

A professora mudava a forma de organizar o exercício e de fazer 
intervenção por meio da solicitação da letra. Pedia que escolhesse entre 
varias letras do alfabeto móvel uma letra e a digitasse. Pedro seguia a 
instrução, escolhia a letra e, em seguida, a professora solicitava que lhe 
dissesse que letra havia digitado. Pedro não respondia, ficava calado. 
A professora intervinha dizendo “é a letra m”. Agora vamos dizer pa
lavras com m, Pedro retrucou “macaco”. A professora aproveitava a 
situação e dizia vamos escrever macaco, desenhar macaco e pegar as 
sílabas formando a palavra macaco”. Começava, então, todo um pro
cesso de desenhar macaco, pegar sílabas e escrever a palavra macaco, 
desenvolvendo a atividade interagindo com Pedro.

Para isso falava com ele e ia dizendo, por exemplo, “m”, está fal
tando a letra “a”, vamos colocar. Pedro ficava quieto não fazia nenhu
ma reação para digitar, então a professora apontava no teclado a letra 
“a”, e ele em seguida escreveu digitando a letra “a”. Então explicava, 
“temos a sílaba ma, e a outra sílaba qual é?” Pedro a olhava com muita’ 
atenção, então a professora intervinha “vamos dizer a palavra macaco”, 
a criança e a professora pronunciavam juntos macaco. Eles pronuncia-
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ilinni nl< ;>s sílabas: “então é ma, ca, co”. Falavam a primei- 
f. Mh <|m\ apontavam no teclado e ele digitava prontamente.

di/i.i a professora, “vamos escrever a outra sílaba, você 
ilUi i é”. Foi falando e pronunciado a palavra macaco, 

pn, ,|m cie o acompanhou. Então a professora disse, “faltou 
i m 11111 ei o c e o co”. Dizia a sílaba e apontada para a letia c e 
mm | Vulto prestava atenção e a professora apontando paia o c 

'i ,|i,!iit .mora”, e Pedro prontamente realizava a tarefa 
A j.inl. ,snra dizia, “vamos avançar, vamos escrever no quadro

............locou o desenho de um macaco e pegando letras do alfabe-
m , I "Fira m, letra a, duas letras c e por último a letra ‘o’, colocou 

l iiti i da mesa, e começou pedindo, “vamos colocar o ma , Pedro 
, , abot.nvn reação, ela mostrava a sílaba ma, e pedia para ele fazer 
qiMdto branco, ele olhava, olhava e ia escrever, ela falava animada, 

I hiiiII' * bem”, agora vamos para ‘ca’, apontava “este é a Cca”\ ele olhava 
0 i||i o via no quadro branco. Finalmente disse ela, falta a sílaba co , e 
C lliu n d o  para a sílaba pedia que ele escrevesse no quadro branco. Ele 

iimente, depois de olhar e olhar a sílaba, escrevia na lousa branca.
I ún relação ao trabalho aí desenvolvido, a professora da escola A,

H R okko ver, procura caminhos que desvelem o melhor fazer pedagó- 
Hl,,. relacionado à menor unidade de um fenômeno a ser desvelado da 
mi i dmdição embrionária. Implica a busca do como chegar ao outio, a 
mi,, aprendizagem, ou seja, a ação de mediar que “toque” no potencial 
,|,i aluno. É um trabalho desafiador porque está no descobrimento do 
, l, ,envolvimento, por meio dos fatores idiossincráticos das peculiari
dades do sujeito.

Arlindo (nome fictício) que apresenta deficiência intelectual foi 
imlro aluno observado. Tinha na época 38 anos. Não estuda,.na escola 
/\, era um aluno da comunidade. Seu atendimento também envolvia o 
cognitivo, a aprendizagem. A intervenção era bem menos tiabalhosa, 
em virtude de esse aluno ter um comprometimento leve .

Arlindo sempre que iniciava seu atendimento apresentava para 
,i professora o seu caderno. Após a correção a professora iniciava o
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cio é como você colocou palavras no seu caderno, vamos escrever essas 
palavras tazendo o ditado delas, certo”. K assim, a atividade é iniciada 
com ditado de palavras soltas. Após o ditado e corrigida as palavras 
erradas a professora pede ao aluno para digitar.

A tarefa era digitar um texto simples sobre a família. O aluno faz 
a tareia e concomitante ao digitar o trecho ia dizendo o que escrevia. 
Arlindo digitava bem devagar, mas dizia o que escrevia pronuncian
do às vezes com dificuldade e às vezes de forma errada as palavras. 
Ocasião em que a professora intervinha como forma de ajudá-lo. A 
professora disse: “ele está muito bem, ainda tem dificuldade, e lê mui
to vagarosamente, mas já esquece menos as palavras, então observo 
que as palavras que tem algum significado para ele há uma melhor 
fixação”(Professora Escola A).

Arlindo fala que seu pai deu um computador para ele. A pro
fessora diz, “foi ? isso é ótimo para você”. Arlindo fala que sabe es
crever o nome do pai e da mãe. A professora se volta para mim e diz: 
“ele vem e não falta os dias de atendimento. Então, hoje é a culmi
nância do que ele começou a fazer ontem na aula passada”. Arlindo 
continua sua atividade digitando os nomes e fala “já sei o nome da 
minha irmã”, a professora diz “ pode escrever” e diz, “o Arlindo tem 
dois sonhos, um é fazer uma viagem em um transatlântico e assistir 
ao show do Roberto Carlos”.

Esse comentário animou muito mais o aluno e ele mostra o ca
derno dele e a professora explica: “ele já trabalha com autonomia. Ele 
sabe ler e escrever, faz auto-ditado, e faz exercício construindo histórias”.

Ela explica que trabalha o método chinês para ensinar a matemá
tica. Por exemplo: 2 x 3  = 6
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Primeiro coloca a linha horizontal a quantidade e depois na verti- 
i tl n*t vezes em que vai multiplicar no final é só contar o produto pelos 
Imii.aulios. Mas segundo nossa observação Arlindo apresenta dificul- 
, 11,|. na adição, na escrita de números e na subtração. Estas dificulda- 
i |i n precisam ser mais bem trabalhadas.

( )utra pessoa com deficiência intelectual observada é a aluna Vanda 
mi mie fictício), é uma jovem de 15 anos. Apresenta muita dificuldade na 
I, iii n ,i, e só quer fazer tarefas que envolvam a cópia. Segundo a professora 
"V,mda é excelente copista. Ela participa do nosso projeto Borboleta. Ela 
. i >| na muito bem as coisas, mas não lê. Acho que, devido sua idade, preci- 
ptmnns ver um trabalho para ela” (PROFESSORA DA ESCOLA A).

É interessante observar que Vanda ficou com um atendimento 
I |iic valoriza a cópia, com a avaliação, a nosso ver, negativa de que gosta 
Ai cópia e essa tarefa realiza com muito engajamento e perfeição. A 
duna com um faixa etária de 15 anos ainda tem sérios problemas de 
illabetização, o que demonstra que possui necessidades educacionais, 
como mostra o fragmento de fala da professora da sala multifuncional, 
onde a Vanda recebe atendimento especializado.

Não é pensado nada para atenuar sua perda pedagógica, mas sim 
encaminhá-la a uma profissão, como que se o ser profissional não pre- 
i isasse de conhecimento para trabalhar toda e qualquer profissão, mes
mo que seja a mais simples de todas.

A questão da prioridade em ofertar um atendimento especializado 
,io estudante com necessidades educacionais especiais foi constada na 
escola A entre o aluno autista e os alunos com deficiência intelectual, que 
segundo a professora eram casos que envolviam um maior comprome
timento, e por isso, as sessões de atendimento eram mais extensas. Este 
dado aponta a necessidade de acompanhar os alunos sem dividir-atenção, 
para que todos recebam a oferta especializada de modo igual.

Atendimento sala regular
Inicialmente a professora regente da classe regular assumiu a tur

ma sozinha. Sem professora de apoio e sem material didádeo em uma
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classe com 38 alunos, a professora da escola A quase nada podia fazer 
como intervenção pedagógica que beneficiasse as duas crianças com ne
cessidades educacionais especiais que eram crianças com Deficiência In
telectual. Somente com dois meses após iniciar a pesquisa de campo nes
sa escola apareceu a professora de apoio. Este acompanhamento era feito 
diariamente, geralmente se dedicavam mais a um aluno e uma aluna DL

Formação continuada do professor da sala de recurso 
multifuncional

Os docentes afirmaram que recebem orientação para receber 
bem o aluno para isso recebem a formação em serviço, que vai dando 
mais confiança para lazer um bom trabalho. Por outro lado, os dis
centes recebem com naturalidade seus coleguinhas, são solidários. Eles 
cuidam com carinho, conhecem pelo nome. Esses dois aspectos são 
enfatizados nas formações que recebem.

Nesse sentido, as escolas A e B pareceram similares, as duas vêm 
participando sistematicamente de cursos de formação em LIBRAS 
(Língua Brasileira de Sinais), Autismo, Deficiência Intelectual, e Sis
tema Braille de Escrita promovido pela DIAE (Divisão de Inclusão e 
Avaliação Escolar). Além destas, os profissionais participam de pales
tras e outras formações internas, como por exemplo, o curso de Letra- 
mento. Por outro lado, a formação em serviço, lembrada pela profes
sora da escola B é importante porque, segundo essa professora “me 
ajudaria a atendei com mais cjualidade o autista, então se houvesse um 
treinamento na hora em que eu atendo essa criança seria muito bom”.

É importante lembrar que os cursos promovidos pela DIAE são 
de caráter obrigatório para as professoras da Rede Municipal de En
sino, exigindo dos gestores escolares a priorizaçâo da formação con
tinuada dos professores em relação à Educação Inclusiva. Esse fato 
relevante foi sempre assegurado aos docentes das escolas A e B como 
mencionaram as duas professoras entrevistadas.

Outro aspecto que nos pareceu relevante, e que é muito enfatiza
do nas formações, está relacionado ao envolvimento da família do alu-
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im com necessidades especiais nas atividades da escola. Segundo a pro 
lessora da escola B há esse envolvimento, “os pais que frequentaram o 
iino passado já entendem a dinâmica, já sabem da rotina, como ocorre 
o atendimento, a saída. Esses pais recebem todo um esclarecimento no 
programa”. }á a professora da escola A enfatiza que “a gestora da Es
cola a prof* M. envolve os pais na merenda e na participação da horta. 
Ihltão, há de certa forma a participação nas atividades”.

Quanto às atividades da sala multifuncional eles são orientados 
nos cursos de formação continuada que para melhor entender as ativi
dades do filho, os pais precisam continuar em casa, sempre deixando 
seus filhos serem independentes.

A escola “B” localiza-se na cidade de Ananindeua, na rodovia do 
Coqueiro, e tem uma boa estrutura física.

Oferta especializada para o estudante com NEE
O trabalho especializado na escola B era silenciado, muitas vezes en

contramos a sala multifuncional fechada. As seis observações que nos foi 
possível realizar constataram uma rotina de atendimento coletivo com di
ferentes modalidades de deficiências, como cadeirante, surdo, baixa visão, 
glaucoma infantil, deficiente intelectual atendidos ao mesmo tempo. No 
nosso modo de ver, o foco do ensino especializado não estava relacionado 
ao comprometimento do sujeito atendido e provavelmente não havia um 
planejamento para cada criança em particular. Nesse sentido, o método 
era ocupar a criança com algum material. Além disso, a dinâmica empre
gada era o recurso sensorial, que numa linguagem vigotskiana é baseada 
nos processos psicológicos elementares, ou seja, aqueles processos com os 
quais nascemos e que formam nosso equipamento neurológico, e não nos 
processos psicológicos superiores. O que seria, a nosso ver, adequado, por 
levarem principalmente à aprendizagem.

As crianças faziam atividades colorindo figuras em uma folha de 
papel com vários desenhos xerocados/Algumas se engajavam na taiefa 
fazendo-as sozinhos. Outras, como o cadeirante, pediam ajuda e a pro
fessora retrucava “diga meu bem , o aluno verbaliza: qual é a cor?
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Na sequência a professora atende outra criança que responde apontan
do para o desenho, “quero pintar a roupa”. Então, a professora se volta 
para a observadora e explica: “ele usa uma caneta lápis adaptado e estes 
materiais” e fica mostrando os materiais que utiliza com ele. Conti
nuando, a professora muda a tarefa para o quebra cabeça e o cadeirante 
fica sem pintar o desenho. Durante o exercício do quebra cabeça fica 
ao lado do cadeirante ajudando-o a realizar toda sua tarefa. Todas as 
outras crianças solicitam ajuda e chamam por ela, que diz: “esperem 
que vou com cada um de vocês”. A professora seguia de carteira em 
carteira mediando à tarefa e conseguindo êxito na ajuda da tarefa.

Em outra observação, novamente os exercício xerocados faziam 
parte do atendimento especializado. A mudança de atividade foi nova
mente uma folha com desenhos xerocados para fazer exercícios ponti
lhados para ligar o desenho ao seu nome.

Com relação ao universo observado, constatamos que, embora a 
professora atendesse coletivamente fazia de uma forma que, a nosso ver, 
não levava à aprendizagem em grupo. Cada um fazia seu exercício solita
riamente mesmo estando em grupo. A atividade não envolvia interação. 
Assim, do ponto de vista pedagógico, as implicações de encher os dese
nhos xerocados colorindo-os não levavam a nenhuma conhecimento, só 
preenchia o tempo da criança na sala multifuncional. O ambiente coleti
vo é, no âmbito do trabalho pedagógico, uma estratégia de aprendizagem 
muito eficaz, porque se aprende com os companheiros mais capazes, 
interagindo com eles. O outro mais capaz é um poderoso mediador que 
leva a situação de ensino do outro que ainda está com o conhecimento 
em elaboração, em embrião, e sozinho não pode realizá-lo, mas futu
ramente com a aprendizagem consolidada provavelmente se encarrega
ra da própria aprendizagem e fazendo sua aquisição de conhecimento, 
construindo por si só sua aprendizagem (VIGOTSKI, 1987, 1998).

Atendimento sala regular

A investigação da sala regular da escola B nos mostrou um ce
nário revelador de aspectos inclusivos, fazendo emergir, por meio de e
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metodologias interativas e dinâmicas lúdicas e de interação com jogos e 
um vasto material didático para mediar o conhecimento. Atende dezoi
to crianças e destes, quatro são pessoas deficientes. Apenas uma aluna 
tem diagnóstico de Síndrome de Down, os outros ainda não possuem 
um diagnóstico fechado, mas há suspeitas de, por exemplo, uma criança 
de 10 anos tem dificuldade de aprendizagem, um menino de 1 1  anos 
deficiência intelectual, um menino de 12 anos com transtorno mental, 
mas que a professora diz que ele tem aprendizagem, só está precisando 
que ele fique mais na sala, obedeça aos comandos e os atenda sem pro
blemas, e realizar a construção da aprendizagem.

A professora está constantemente mudando de procedimento 
didático, usa duplinhas rotativas, tabuleiro de areia, faz exercício utili
zando o chão da sala para dispor com materiais didáticos, que são arti
culados ao conteúdo do assunto que está passando aos alunos. Enfim, 
são aulas muito dinâmicas e lúdicas. Nesse processo consegue realizar 
tarefas que são comuns a todos e tarefas específicas às pessoas com 
necessidades educacionais especiais. Além disso, nas tarefas que são 
c( miuns envolve a todos na realização dinamicamente e consegue que 
Iodos aprendam: uns com os companheiros mais capazes, mas todos 
partilham a aprendizagem. Quanto ao exposto diz a professora: .

Eu procuro criar estratégias, intervenções em que eles 
aprendam com todos, mas assim, eu especifico momentos 
que é pra todos, momentos que é pra grupo, momentos 
que é específico pra ele, que difere do grupão. Eles não 
estão em relação à série, mas só o fato de eles estarem nas 
vivências com os meninos, na mediação com os meninos 
em relação ao conteúdo, eu sinto que eles vão tendo assim 
autonomia de algumas habilidades, eles vão cbnsttuindo, 
eles vão tendo aprendizagem. Tinha aluno que o recorte, 
tipo a arte que é comum a todos, participa todo mundo, 
que não conseguia segurar na tesoura, cortar o papel. Aí, 
logo no início eu ajudava, né? Hoje, já consegue recortar, 
esse que tem necessidade especial. O desenho, a pintura, 
antes não conseguia, por exemplo, fazer uma pintura den
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tro do que era determinado, riscava. Hoje, ele já consegue, 
ate também usar a cola, antes eu tinha que estar lá com ele 
na cola, hoje já consegue. Quer dizer, tem outro que às 
vezes nem sou eu quem vai dizer pra ele como seria pra ele 
recortar, mas o coleguinha dele vai dizer:- Não! É assim. 
Ou então vai dizer: - É assim, é assim. Aí, ele vai orientan
do porque é importante essa socialização, né? Então, eu 
digo que a prática eu tento fazer em momentos diferentes, 
mas do que é comum a todos, todo mundo participa e o 
que é de específico, eu faço específico (PROFESSORA 
SALA REGULAR ESCOLA B).

Há uma professora auxiliar que está sempre “colada” com o aluno 
que possui transtorno mental para fazê-lo ficar na sala e realizar a tarefa. 
Ela cuida especiíicamente desse aluno que quase sempre está fora da sala. 
Ela ajuda esse jovem a aceitar ficar sentado na sala e realizar as tarefas. O 
que observamos é um trabalho exaustivo da professora auxiliar, e chega 
a ser um momento desafiador, que definimos como a transformação de 
um ensinar partilhado com o professor regente da turma.

A análise da dimensão relacionada à prática pedagógica inclusiva 
revelou que as professoras da sala regular são os principais agentes da 
inclusão quando trabalham com turmas com menos alunos e com me
todologias interativas, porque aprendemos na interação pela mediação 
do outro, partilhando com o outro o conhecimento.

Neste sentido, a forma como a professora da escola regular se 
organiza para incluir demonstra sua concepção de inclusão. Além dis
so, também não se pode esquecer que a inclusão educacional mostra 
a necessidade de se repensar a formação do professor da sala comum, 
porque a deficiência precisa de um conjunto de esforços para ser incluí
da, para não ser apenas depositada na sala comum.
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Considerações Finais

O estudo do tema é, na contemporaneidade, de grande importância, 
uma vez que a educação inclusiva é o paradigma que norteia o contexto 
brasileiro em relação à educação do deficiente. Nesse sentido, o atendi
mento da sala multifuncional busca desenvolver aprendizagem e desenvol
vimento dos educandos para que possam ter êxito na classe regular.

Os achados apontaram fragilidades e iniciativas significativas nas 
salas multifuncionais pesquisadas. Por essa razão, é importante se re- 
llctir que o ensino especializado tem de ser projetado na organização 
sociopolítica peculiar dos casos de deficiência, e assim criar formas de 
ütendimento que explore alternativas de aprendizagem e desenvolvi
mento humano que não enfatizem, por exemplo, o sensorial, pois estes 
só valorizam as condições de aprendizagem e desenvolvimento huma
no típico, não atendendo portanto o diferente, a diversidade.

O ensino especializado, ou qualquer outro ensino que se quer in- 
clusivo precisa situar-se nas multideterminações em que os instrumen
tos usados nas intervenções pedagógicas não sejam projetados para o 
tipo biológico estável do homem, pois a imersão da criança com neces
sidades educacionais especiais na cultura não é favorecida diretamente 
pelo desenvolvimento típico, aqui entendido como aquele oferecido as 
crianças ditas “normais”.

Diante da condição de deficiência, a criação de formas singula
res, como os “caminhos alternativos” e os “recursos especiais” apon
tados por Vygotsky (1989) favorecem essa inserção, pois bem sabemos 
que o déficit orgânico não pode ser ignorado, mas é a prática da vida 
social que deflagra o desenvolvimento na cultura e no social, quando 
nos singularizamos e construímos os nossos processas, psicológicos 
superiores, e aprendemos.
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A PRÁTICA DA ESCOLARIZAÇÃO 
INCLUSIVA E O ATENDIMENTO 

ESPECIALIZADO NA AMAZÔNIA 
PARAENSE: MUNICÍPIO DE MARITUBA

Aurilena Machado da Silva 
Cleide Raiol do Nascimento 

Josete Leal Dias 
José Orlando Ferreira de Miranda Junior 

Solange Mochiutt 
Wanderleia A. Medeiros Leitão (Coord)4

Introdução
O movimento em favor da inclusão escolar no Brasil vem ga

nhando força e se perpetuando, devido a várias ações organizadas 
e promovidas por organizações governamentais e não governamen
tais em prol dessa inclusão. Contudo, apesar da inclusão escolar ser 
garantida legalmente e do envolvimento de professores, pais e as
sociações que lutam pelos direitos dos estudantes que apresentam 
necessidades educativas especiais, em nosso país, ainda não se tem a 
inclusão da maneira como se deseja, pois as barreiras e as dificuldade^ 
existentes no processo, principalmente no que se refere à organização 
física e pedagógica da escola para o desenvolvimento de atividades 
que contemplem todos os estudantes, dentre os quais se destacam os

4 Pesquisadores do Grupo de Estudo, Pesquisa, Ensino e Extensão em Educação 
Inclusiva -  GEPEEI -  EAUFPA.
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que têm algum tipo de deficiência, não favorecem o sucesso escolar e 
não possibilitam a inclusão desses estudantes.

Comprcende-se que essas barreiras e dificuldades precisam ser com
batidas e superadas, para tanto há de se investigar essa realidade frente à 
demanda de estudantes que apresentam necessidades educativas especiais, 
inseridos na escola comum, no sentido de conhecer que alternativas a escola 
dita inclusk a vem adotando para que, de fato, a inclusão seja algo real e viven- 
ciada cotidianamente. Este artigo apresenta um mapeamento a respeito das 
práticas de escolarização inclusiva e o atendimento especializado na Amazô
nia Paraense, focando o município de Marituba no Estado do Pará5.

A construção do mapeamento originou-se a partir de um estudo 
realizado em 2011 6 “[...] sobre o processo de implantação nas escolas da 
política de inclusão, adotada pela Secretaria de Educação do Município de 
Marituba no P.stado do Pará . Com a intenção de dar continuidade ao estu
do e com o objetivo de conhecer as práticas inclusivas das escolas comuns 
e o atendimento especializado oferecido aos estudantes que apresentam 
necessidades educativas especiais, foi necessária a realização de estudos bi
bliográficos, documentais e pesquisa de campo, seguida de sistematização 
e análises dos dados. Para tanto, selecionou-se três escolas inclusivas regu
lares, e a Divisão de Atendimento Especializado Inclusivo -  DAEI7.

A coleta de dados se deu por meio de entrevistas semiestruturada, 
partindo de roteiros previamente elaborados. As entrevistas foram feitas 
com os seguintes sujeitos: três gestoras, sendo uma diretora de escola e

O nome Marituba vem da língua indígena (nhengatu), que significa “Lugar abun
dante de Mariscou Umaris)” (PORTAL AMAZÔNIA, 2008). É proveniente do 
vocábulo tupi “tuba” que significa “lugar abundante” e da palavra umari, árvore 
da família das Icacináceas que produzem um fruto chamado de man. Marimba está 
localizada na mesorregião metropolitana dc Belém, integrado à microrregião de 
Belém. Fica à margem da Rodovia BR 316 e à altura do Km 13. É o município 
de menor extensão territorial com 111,09 km. A sua densidade demográfica é a 
terceira mais elevada do Pará (O PAIDEGUA, 2007).
OLl\ EÍRA Ivanilde Apoluceno de (org). Cadernos dc atividades pedagógicas em 
educação popular: políticas de Educação Inclusiva em municípios da Amazônia 
paraense. Belém: EDUEPA, 2011.
A DAIEI, até o ano de 2010 era denominada de Divisão de Programas Es
peciais -  DPE.
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duas diretoras da Divisão8; seis professoras de sala base que atuam nas 
escolas Regulares inclusivas, e três professoras que atuam em Salas de Re- 
C ursos Multifuncionais; duas coordenadoras pedagógicas das escolas, e um 
assessor da Divisão de Atendimento Especializado Inclusivo — DAEI.

Com a intenção de preservar as escolas e as pessoas entrevistadas, 
adotaram-se nomes fictícios, a saber: Escola Regular Inclusiva A; Escola 
Regular Inclusiva B e Escola Regular Inclusiva C. Os sujeitos partícipes da 
pesquisa foram denominados da seguinte maneira: Joana (Diretora Esco
lar -  DE); Teresa (Diretora da DAEI - DD1); Marta (Diretora da DAEI 

DD2); Rosa (Professora Escola Regular Inclusiva A - PERIA); Paula 
(Professora Escola Regular Inclusiva B - PERIB); Carmem (Professora 
Escola Regular Inclusiva C - PER1C); Alice (Professora Escola Regular 
Inclusiva C - PERIC); Carla (Professora da Escola Regular Inclusiva B - 
PI vRIB); Ana (Professora da Escola Regular Inclusiva A -  PERIA); Carina 
(Professora da PSRM1) Solange (Professora da PSRM2); íris (Professora 
da PSRM3); Suely (Coordenadora Pedagógica 1- CPI) Andréa (Coordena
dora Pedagógica 2- CP2); Márcio (Assessor - ADAEI).

É válido registrar que a DAEI foi considerada nessa pesquisa pois 
uma das escolas investigadas a ERIB, no segundo semestre do ano letivo 
de 2012, durante o processo de observação e levantamento de dados 
passou por uma grande reforma e o atendimento especializado oferecido 
aos estudantes passou a ser feito na DAEI e por professores da DAEI.

Desenvolvimento da pesquisa

Perfil das Escolas

1 -  Estrutura Física
A Escola Regular Inclusiva A — ERIA apesar de s^ u m a  esco

la pequena, apresenta uma boa estrutura física e o prédio encontta-se 
em boas condições para o desenvolvimento de práticas educativas. Ela

8 Foram entrevistadas duas gestoras da DAIEI, pois no início da pesquisa en- 
trevistou-se uma e no deconer do processo investigativo, houve mudança de 
gestora é foi preciso entrevistar a atual gestora.
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atende crianças da Educação Infantil e crianças dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental. A estrutura física atende as especiíicidades de 
uma escola inclusiva no que se refere ao espaço, as instalações e a aces
sibilidade, pois passou por uma reforma recentemente e foram feitas 
rampas, instalações de equipamentos e compras de materiais didáticos 
para serem usados na Sala de Recursos Multifuncionais da Escola, além 
de outros recursos fornecidos pelo MEC, como computador, impres
sora e livros didáticos específicos para a área da educação especial.

A Escola Regular Inclusiva B — ERIB apresenta uma boa estrutura 
física, e em condições de desenvolver atendimento inclusivo. E pioneira no 
município na questão da educação especial, na perspectiva inclusiva. Tem 
uma Sala de Recursos Multifuncional equipada, porém, não tem professor 
especialista para atuar nessa sala, pois os dois professores que atuavam re
centemente foram destratados, e a escola aguardava a contratação de novos 
professores. O que até o final da pesquisa não foi concretizado.

A Escola Regular Inclusiva C — ERIC apresenta uma estrutura 
muito boa, com acessibilidade, banheiros adaptados e com uma SRM 
equipada e em condições de desenvolver um excelente atendimento 
escolar especializado.

2 — Perfil dos Entrevistados

C a rg o /
Situ ação

N o m e  e 
C ódigo

Sexo Idade F o rm ação
E x p  em  

E d u cação  
E sp e c ia l

Diretora/
Contratada Joana DE F 56

Pós Graduação — 
Esp. em Gestão e 

Pedagoga
10 anos

Professoras/
Contratadas

Rosa PERIA F 47 Magistério/Normal 6 anos

Ana PERIA F 44 Magistério Normal 04 anos

Paula PERIB F 35 Pedagogia. 6 anos

Carla PERIB F 28 Pedagogia. 10 anos
Carmem
PERIC F 30 Pedagogia. 8 anos

Alice PERIC F 39 Pedagogia. 4 anos
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(Coordenadora 
Pedagógica/ 
Contratada

Suely CPI F 55 Pedagogia 05 anos

Coordenadora
Pedagógica/
Contratada

Andréa CP2 F 32 Pedagogia 7 anos

Prof. SRM/ 
Contratada

Carina SRM 1 F 43
Pedagogia. Esp. 

Educ. Esp.
7 anos

Prof. SRM/ 
Contratada

Solange
SRM2

F 30
Pedagogia. Esp. 

Educ. Esp.
5 anos

Prof SRM/ 
Contratada

íris SRM 3 F 32
Pedagogia. Esp. 

Educ. Esp.
5 anos

Diretora
DAEI

Teresa DD1 F 43
Pedagogia. Esp. 

Educ. Esp
20 anos

Diretora
DAEI

Marta DD2 F 45
Pedagogia. Esp. 

Educ. Esp
22 anos

Assessor
DAEI

ADAIEI M 30
Licenciado em Artes. 

Pedagogia. Esp. 
Educ. Esp

6 anos

Fonte: pesquisa dc campo, 2011

(Observação: é importante ressaltar que todos os profissionais que tra
balham nas escolas não são efetivos. Todos são contratados.

3  _ Organização do ensino na escola

a) Projeto Político Pedagógico
Somente a Escola Regular Inclusiva -  ERIA possui pronto po

lítico pedagógico, o qual contempla a Educação Inclusiva, consideran- 
do-se que a ERIA é uma das escolas polos do município de Man tuba. 
Nesse sentido, segundo os profissionais*entrevistados, essa escola bus
ca melhorar sua prática educativa e procura adaptar-se às necessidades 
e especificidades de seus estudantes e assim poder vivenciar práticas 
pedagógicas inclusivas.



As escolas ERIB e ERIC têm projetos pedagógicos, porém, esses 
projetos não contemplam a Escola Inclusiva. Ambas são consideradas Po- 
los Inclusivos e estão em processo de reformulação na tentativa de alcançar 
um de seus objetivos, que é o de oferecer atendimento educacional a estu
dantes com ou sem deficiências. Quanto à definição de turmas inclusivas, 
apesar de serem consideradas escolas inclusivas, nos projetos pedagógicos 
dessas escolas não há nenhuma referencia a essas turmas.

b) Atendimento escolar inclusivo
O ingresso de estudantes com necessidades educativas especiais 

nas Escolas se dá da mesma maneira que ocorre o processo para os 
demais estudantes, por meio de matrícula. Com base nas informações 
fornecidas pelos responsáveis durante o ato de matrícula e ou pelos 
professores no período de diagnose da turma, ou ainda, o ingresso se 
dá devido ao encaminhamento da DAEI.

Com relação à enturmação, na maioria das vezes, os estudantes são 
enturmados de acordo com a faixa etária e com o nível de formação e 
experiência das professoras das turmas. Se antes da enturmação já se tem 
um conhecimento prévio sobre as características individuais dos estu
dantes, ele já é enturmado, considerando-se essas características e as pro
fessoras que irão assumir as turmas nas quais os estudantes forem entur
mados. Caso contrário, o estudante é enturmado com base na faixa etária 
e no ano que irá cursar. A professora da turma, ao ter conhecimento de 
que o estudante possui necessidades educacionais especiais, conta com a 
colaboração das coordenadoras pedagógicas da escola, com o apoio da 
DAEI e com a professora que atua na Sala de Recursos Multifuncionais.

4. Processo de inclusão nas escolas

a) Preparação da escola

De acordo com os profissionais que trabalham nas escolas, não houve 
uma preparação sistemática para que as escolas se tornassem inclusivas. Os 
estudantes com necessidades educativas especiais foram sendo matricula
dos de maneira tímida, quase que impercebíveis, de repente, já se tinha um
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número bastante significativo desses estudantes e as escolas foram força- 
t|.,s a se modificarem, e aos poucos vêm tentando atender a todos.

A única escola que foi preparada para o processo de inclusão na 
Escola Regular foi a ER1B, que já tinha experiências com a educação 
especial. Para tanto, houve investimento na formação dos professotes, 
no espaço físico da escola e na preparação da sala de apoio, atualmente, 
Sala de Recursos Multifuncionais.

b) Concepção de educação inclusiva
Os profissionais da ERIA concebem como educação inclusiva.

Aquela educação que trata as pessoas tidas como espe
ciais, sem diferenciá-los dos ditos normais, ou seja, tes- 
peita as diferenças de todos (ROSA, PERIA).
É a educação que promove a igualdade, o entrosamento, 
e assim todos aprendem juntos (JOANA, DE).
É a educação que não discrimina e combate todos os pre
conceitos (SUELY, CPI).
É a educação que acolhe a todos (CARINA, PSRM1).
É a educação que promove a igualdade (ALICE, PERIC). 
É que promove o sucesso escolar de todos os estudantes 
(MÁRCIO, ADAEI).

c) Práticas de educação inclusiva na escola
As professoras das Salas Base, Salas Comuns da ERIA, demons

traram não dominar a vivência de práticas pedagógicas inclusivas du
rante o desenvolvimento de suas aulas. As atividades não apresentavam 
nenhum diferencial pelo fato de tratar-se de turmas inclusivaV..Nessas 
turmas regulares consideradas inclusivas, havia em media, 25 a ól) estu
dantes, número já considerado reduzido, devido à presença de estudan
tes com necessidades educativas especiais.

Na escola, turmas que não possuem estudantes com necessidades 
educativas especiais têm aproximadamente 35 a 40 estudantes, exceto as



turmas de educação infantil que têm entre 20 a 25 crianças. Na educação 
infantil, turmas que têm crianças com necessidades especiais contém entre 
15 a 20 crianças. É válido ressaltar que não se leva em conta o tipo de ne
cessidade que os estudantes apresentam, existem casos em que nas turmas 
há mais de um tipo de categona de deficiência, ou seja, numa única turma 
há estudantes com síndrome de down e estudante com deficiência auditiva.

1 cio fato de as professoras não colocarem em prática ações voltadas 
para atender todos os estudantes, uma vez que suas práticas não se diferen
ciam das práticas pedagógicas de uma escola comum, não considerada inclu- 
siva, e a maneira como os estudantes são inseridos nas turmas, sem o devido 
reconhecimento de suas especificidades e necessidades, pode-se afirmar que 
não há um atendimento escolar inclusivo que possa ser considerado como 
uma prática de escolarização inclusiva. Isto significa que inexiste uma prática 
pedagógica voltada para todos os estudantes. Compreende-se que, uma vez 
matriculado na escola, todos os estudantes devem ter atendimento digno 
garantido e cabe à escola buscar meios para a garantia desse atendimento.

Segundo a Resolução CNE/CEB n° 2/2001, no seu Artigo 2o:

Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, 
cabendo às escolas organizarem-se para o atendimento aos 
educandos com necessidades educacionais especiais, assegu
rando as condições necessárias para uma educação de quali
dade para todos (MEC/SEESP, 2001).

As pessoas entrevistadas consideraram que a escola já desenvol
ve práticas de escolarização inclusivas, devido a Sala de Recursos Multi
funcionais. A maioria dos questionamentos relativos a essa temática foi 
respondida da seguinte maneira:

Sim, a professora da Sala de Recursos já faz esse tipo de 
atividade (JOANA, DE).

Na Sala de Recursos os estudantes já realizam atividades 
voltadas para a inclusão (ROSA, PERIA).

Eu trabalho mediante a orientação paralela da professora 
da Sala de Recursos. Eu monto a atividade e quando o meu
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aluno vai para a Sala dc recursos ele leva a atividade para 
resolver lá, com a ajuda da professora (ANA, PERIA).

As professoras da Sala Comum das ERIB e ERIC demonstraram 
,|iic desenvolvem práticas escolares inclusivas no decorrer do desen
volvimento de suas aulas, no caso da Escola Regular Inclusiva B, elas 
mesmas utilizam as Salas de Recursos Multifuncionais da Escola, uma 
vez que nessa Sala não há professor lotado. Elas utilizam os recursos 
existentes na Sala Base ou na Sala de Recursos Multifuncionais.

As professoras da Sala Comum da ERIC contam com a colabora- 
(,10 das professoras das SRM. Elaboram atividades de ensino, atividades 
recursos e os instrumentos de avaliação. Os estudantes participam do aten
dimento especializado de acordo com as necessidades deles. Nem sem
pre vão todos para o atendimento, depende da avaliação das professoras. 
Quanto mais o estudante precisar de apoio, mais ele frequentará a SRM.

O que ficou evidente é que na verdade as professoras das Salas 
IVase não tem um planejamento voltado para o desenvolvimento de 
uma prática inclusiva, elas dependem e esperam pelas professoras das 
Salas de Recursos Multifuncionais. Assim sendo, pode-se afirmar que 
não há planejamento e inexistem projetos voltados para atender as es- 
pecificidades dos estudantes que precisam ser incluídos.

d) Identificação do estudante com necessidades edu
cacionais especiais

A identificação dos estudantes com necessidades educativas se 
dá por meio dos encaminhamentos da DAEI, pelas informações obti
das pelos responsáveis, ou na sala de aula, pelas professoras.

5. Atendimento Educacional na Escola \ w* «V *
A Escola Regular Inclusiva A — ERIA apesar de ser considerada 

escola inclusiva, sendo inclusive polo, preçisar rever suas ações vol
tadas para o atendimento educacional, pois este atendimento voltado 
especificamente para estudantes com necessidades educativas especiais, 
como já foi pontuado anteriormente, fica sob a responsabilidade da
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professora da Sala de Recursos. As professoras da Sala Comum não 
dão a atenção merecida aos estudantes considerados “especiais,” não 
há plano de ensino individualizado e nem atividades que possam ser 
realizadas por todos. O que se perpetua ainda são práticas escolares 
tradicionais, favorecendo estudantes que não apresentam nenhuma di
ficuldade de aprendizagem.

A escola precisa romper muitas barreiras principalmente a da falta 
de formação dos gestores e professoras, não se pode negar que esses pro
fissionais têm conhecimento teórico sobre a temática da educação inclusi- 
va, porém, falta-lhes consistência metodológica e mais atuação em vivên
cias de práticas pedagógicas inclusivas e certamente, mudanças de atitudes.

As demais escolas, apesar de enfrentarem dificuldades, como 
falta de professores especialistas e a falta de equipamentos são mais 
acolhedoras e dividem as responsabilidades. Mesmo adotando na maio
ria das vezes práticas metodológicas tradicionais, dialogam mais e de
monstram disponibilidades em somar com o outro no sentido de que 
ocorra a inclusão no contexto da Escola Comum.

Segundo o documento “Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação inclusiva”:

O atendimento educacional especializado tem como fun
ção identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos 
e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena 
participação dos alunos, considerando suas necessidades 
específicas. As atividades desenvolvidas no atendimento 
educacional especializado diferenciam-se daquelas reali
zadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à 
escolarização. Esse atendimento complementa e/ou su
plementa a formação dos alunos com vistas à autonomia 
e independência na escola e fora dela (BRASIL, 2008).

6. Sala de Recursos Multifuncional -  SRM

a) Relação dos docentes das SRM com a equipe técni
ca e a família dos estudantes
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Figura 3 - Sala de Recurso Multifuncional. Fonte: Arquivo DAEI (2011).

I igura 1 - Sala de Recurso Multifuncional. Figura 2 - Sala de Recurso Multifuncional.
Fonte: Arquivo DAEI (2001). Fonte: Arquivo DAEI (2012).

Na ERIA há uma única professora que atua SRM nos dois tur- * 
nos, manhã e tarde, e de acordo com as informações obtidas, existe 
uma boa relação entre esse profissional com a equipe técnica da es- 
i ola e as famílias dos estudantes, pois tudo é planejado em conjunto.
\ equipe técnica e os familiares são avisados sobre as atividades que 
acontecem na SRM, e a professora dessa sala sempre recebe colabo- 
i ação dos técnicos da Escola.

Os professores e técnicos das outras escolas manifestaram-se a 
esse respeito afirmando que existe uma boa relação com todos os pro
fissionais da escola e com os familiares dos estudantes.

b) Função da SRM
A função da SRM, segundo as professoras e demais entrevista

dos, é contribuir com a aprendizagem dos estudantes que apresentam 
necessidades educativas especiais e com as praticas de inclusão da esco
la, principalmente relativas às atividades de ensino.



60

As professoras entrevistadas afirmaram , .
nal das escolas é construída tanto pelas professoras d a la l  Z H  
quanto pela professora das Salas de Recursos Mub f  T ™ 1,
sendo se posicionaram com relação ao: Asstm

• S " :  z z ~ éfüto em con,unta
- t s o s Z ^ i ^ r s á r ^ r s ^ rprofessoras da prt a r ’ q anto na As
recursos ned que utilizam metodologia eecursos pedagógicos somente na SRM.

7. Currículo

professoras da Sala B a s e Z Z u Z t Z L Z ^ Z  
rante suas aulas, contudo, é na SRM que as 0^  “  du‘
metodologias diferenciadas para atender os ?  fCSS° raS UÜ,1Zam mais 
des de aprendizagem. A v a liz o ,
em relação ao processo de inclusão na escola.'’ ^  '  SUgCStÔeS

8. Avaliação

Os instrumentos de avalisra^ ™  
estudantes, porém, são utilizadas técnicas d íf6^ 08 T ™  t0d° S ° S 
balho de grupos, trabalhos de pesquisas Tud " "r T ™  
a participação, a colaboração a criação T a / ^  aVal‘ad° ’ como 
estudante é considerado. do 0 que e cnado pelo

9. Atendimento Educacional Especializado
Uma das principais dificuldades para a e fe ti^  ~ j  • ,

estudantes refere-se ao ater, 1;, . « n  açao da inclusão dos

dificuldade está relacionada ao Z í T e Í Z t t T s  
parem das anvidades da SRM no próprio turno O ?
esse atendimento acontecesse em L í  comZ ,  ^
turno. Esse atendimento é possível de a c o n m c Z m Z  " °  
fessora da SRM trabalha nos dois turnos da Esc T  *  P1'° '

difícil atender aos estudantes no turno contrário P° rtant° ’ 030 *“ *
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Quando se perguntou por que o atendimento não aconteceria no 
im no contrário, não houve respostas, o que ficou claro é que é mais fácil 
|iiit;i n professora da Sala Comum ficar sem a presença dos estudantes 
mm necessidades especiais nos momentos de avaliação, ou de apresen- 
hu,.i,o de conteúdos novos.

Uma professora chegou a dizer que “ela e a professora da SRM 
pl.mejam juntas as atividades, nos dias em que os estudantes vão para a 
SRM eles levam as atividades para serem realizadas lá” .

a) Informações obtidas na DAEI

O município de Marituba possui 65 escolas e de acordo com a 
I )AEI não se sabe o número exato de turmas inclusivas em cada escola.
( onsiderando-se as escolas pesquisadas é possível mostrar o que foi 
di-lectado, como por exemplo, na ERIB verificamos o maior número 
dr turmas inclusivas, pois é a escola que tem o maior número de alunos 
com necessidades educativas especiais, pelo fato de ser a pioneira no 
município a trabalhar com a inclusão. Essa escola tem 13 turmas inclu
sivas e a ERIA tem 6.

Quanto as salas multifuncionais, a previsão para a criação dessas 
salas seria, até o momento da pesquisa, no mínimo de 9 salas de recur
sos multifuncionais, implementadas nas Escolas Polos. O município 
têm 9 Escolas Polos.

No total são 556 estudantes com necessidades educativas especiais 
matriculados no sistema educacional no município. Estes foram detecta
dos de acordo com os dados levantados nas escolas alvo da pesquisa. As 
I iscolas Polos investigadas têm Salas Multifuncionais equipadas, contudo, 
ainda há necessidade de mais equipamentos tecnológicos específicos para 
estudantes com deficiência visual, auditiva, com paralisia cerebral, assim 
como de recursos didáticos, jogos pedagógicos para serem usados por es
tudantes com deficiência intelectual.

É válido ressaltar que até fevereiro de 2011, essas salas ainda 
não estavam em pleno funcionamento, pois aguardavam lotação ou 
chegada dos professores que atuariam nesses espaços. Somente no ano
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letivo de 2012, pfofessoroç n n p  ía ^

especificidades mostradas a seguir.

- Maritubl
__  I C^.d t P r r n n  aEscolas | Cate&oria Deficiência 

Necess. Educ. Esp

1. ERIA

2. ERIB

Deficiência dc Fala 

Síndrome dc Down 

Síndrome de Down 

Deficiência Auditiva 

Deficiência Intelectual 

Deficiência Física

3. ERIC

Def. de Atenção com 
Hiperatividade

Deficiência Visual 

Deficiência Intelectual 

Deficiência Auditiva 

Autismo

Atendimento
Especializado

Sala Multifuncional

Sala Multifuncional 

Sala Multifuncional 

Sala Multifuncional 

Sala Multifuncional 

Sala Multifuncional 

Sala Multifuncional

Sala Multifuncional

Sala Multifuncional 

Sala Multifuncional 

Sala Multifuncional 

Sala Multifuncional

Total

Fonte: Pesquisa de campo, 2012.

A Divisão de Atendimento Especializado Inclusivo -  DAEI 
Oferece atendimento e s p e c ia l iz o  aos estudantes com necessidadt
educativas especiais, nas salas de recursos multifuncionais Existem 
dois tipos dessas salas: v' xlstem

Sala d° tipo 1 -  específica para atendimentos gerais ouseia atend
os vanos após de deficiência: Mental, Física, Auditiv^ Visual Parííisn Ce' 
rebral, Hiperaüvidade. Tem uma r s t p , , ’ 1SIa Ce~
fissionais da DAFT de T T  PÍ3 denomi“ *  pelos pressionais da DAEI de Transtorno Desintegrativo da Infância A fi -
aten e muitas enanças das séries iniciais com Transtornos Globais.



Sala do tipo 2 — específica para atender o aluno com deficiência 
\ i'iiial, o cego.

A DAEI atende aproximadamente oitocentos e cinquenta e 
11j11> (858) estudantes com necessidades educativas especiais. Não 
li in casos de estudantes superdotados ou com altas habilidades. 
A', categorias de deficiências atendidas na DAEI estão relacio- 
n.idas à deficiência auditiva, deficiência de fala, deficiência v isu
al e Transtornos Globais do Desenvolvimento e ainda D éficit de 
Atenção com Hiperatividade.

10. Formação Continuada

O sistema educacional do Município de Marituba não investe 
na formação continuada de seus professores. A situação dos pro- 
ícssores é extremamente preocupante, pois há muitos anos não há 
concurso para professores. O último concurso, realizado em 2004, 
está parado na justiça, devido a irregularidades. Quase 95% dos pro
fessores são contratados e as escolas não podem contar com um 
quadro permanente de docentes, principalmente com os da área da 
educação especial, que são os primeiros a serem destratados.

E urgente e necessário que os dirigentes do município de Marituba 
assumam o compromisso com a educação e possam reconhecer e 
valorizar o papel social que é realizado pelos professores.

Há de se investir na formação continuada dos professores para 
que a atuação desses profissionais seja qualificada e assim, eles sejam 
capazes de efetivar a inclusão de todos os estudantes, pois se compre
ende que nas escolas pode faltar um computador, pode faltar uma ram
pa, pode faltar uma televisão e assim por diante, contudo jamais poderá 
faltar um professor ou uma professora, ele/a sim é inlpre^cindível e 
capaz de acolher e compreender todos os estudantes.



64

Considerações Finais

Estudar sobre a p rá tica  da escolarização inclusiva e o atendimen
to especializado referente ao sistema educacional do Município de Ma- 
rituba foi de estrema im portância para o grupo de pesquisadores que 
participaram dessa ação. Por meio desse estudo investigativo foi possí
vel conhecer os desafios, os desejos e as atitudes que existem voltadas 
para a inclusão de estudantes que apresentam alguma limitação, seja 
devido a uma deficiência ou não.

O processo de inclusão de estudantes com necessidades educa
tivas especiais nas escolas regulares em Marimba não tem sido fácil 
devido a sua realidade educacional. Durante esses três anos de pesquisa 
foram entrevistados m uitas professoras que amavam nas salas de recur
sos, foram traçados planos de ações, porém, nos momentos de obser
vação e registros das práticas dessas professoras, elas já não pertenciam 
mais às escolas. Esse fato repedu-se com gestoras, coordenadoras. En
fim, essa pesquisa foi marcada pelo recomeçar, pois entrevistávamos, 
ouvíamos os profissionais que atuavam na educação inclusiva de Ma
rimba. E, quando as práticas pedagógicas iam ser concretizadas, havia 
a troca ou a falta desses profissionais. Essa troca e ou falta demonstra 
a total falta de sensibilização com a causa da inclusão, principalmente 
no que se refere à desvalorização dos professores e a não garantia do 
direito a educação de todos os sujeitos.

Quando se fala dos direitos de educação das pessoas, independen
temente das características individuais que apresentem, é preciso conside
rar todas as ações que são efetivadas por parte dos professores, gestores 
e coordenadores. Apesar das inúmeras dificuldades presentes no sistema 
educacional de Marimba, que precisam ser superadas urgentemente, exis
tem compromisso e vontade de mudar pela maioria dos profissionais 
investigados. É possível afirmar que grande parte dos estudantes com 
necessidades educativas especiais é valorizada, e que há esforços, tanto 
de cunho pedagógico quanto social, visando o sucesso escolar de todos.
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EDUCAÇAO INCLUSIVA E ATENDIMENTO 
ESPECIALIZADO: REALIDADE E 

PERSPECTIVA NO MUNICÍPIO DE
ALTAMIRA

Assis da Costa Oliveira 
Claudinéia Terra Vieira 

Fernando Jorge dos Santos Farias 
Monica Dias de Araújo 

Roseane Rabelo Souza (Coord.)9

Introdução
Neste artigo analisa-se a prática de escolarização inclusiva e o 

.iiendimento especializado no município de Altamira/PA, cuja pesqui
sa faz parte da Rede de Educação Inclusiva na Amazônia Paraense, 
financiada pelo PROESP-CAPES.

Trata-se de uma pesquisa de campo qualitativa realizada por 
meio de observação e entrevistas semiestruturadas com professores 
da rede municipal. A investigação aconteceu em duas escolas de 
ensino fundamental do município. Para garantir o anonimato, as 
escolas serão identificadas no texto com as siglas E l e  E2. ^

De acordo com os critérios de escolha consideramos as es
colas que possuíam alunos com necessidades educacionais espe- 
ciais-NEES matriculados, que atendessem mais de uma deficiên-

9 Pesquisadores do Grupo de Ensino e Pesquisa em Educação Inclusiva da Universi
dade Federal do Pará, Campus Altamira.
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cia e que ofertasse o atendimento educacional especializado- AEE 
em salas de recursos, na própria escola ou em outra escola.

A escola E l está localizada em um bairro periférico altamiren- 
se. Funciona nos três turnos e atende crianças, adolescentes e adultos 
oriundos de vários bairros, principalmente, do Brasília, Mutirão, Apa
recida e Boa Esperança. A instituição escolar recebe, na maioria dos 
casos, alunos das classes sociais populares. A escola E2 situa-se no 
bairro central da cidade. Funciona nos três turnos e tem como discen
tes crianças, adolescentes e adultos oriundos de vários bairros, princi
palmente, dos bairros Centro, Premem e Jardim Independente. Atende, 
na maioria dos casos, alunos das classes sociais populares e média.

Participaram da pesquisa 9 (nove) professoras e 1 (um) professor. 
No texto tais docentes serão identificados com os seguintes pseudôni
mos: Amanda, Betânia, Cassiane, Elaine e Gisele (Professoras da Es
cola - E l) e Darlene, Fábio, Helena, Inácia e Joana (Educadoras e edu
cador da Plscola - E2). Importante ressaltar que esses docentes atuam 
na sala comum, com exceção de Inácia e Joana (professoras da sala de 
recursos- PSR). Iodos os entrevistados possuem nível superior, com 
exceção de Amanda (E l). O tempo de atuação dos docentes nas esco
las varia de 1 a 12 anos e a faixa etária dos 26 aos 51 anos.

Feito este preâmbulo, apresentamos em relação à prática de escola- 
rização inclusiva e o atendimento educacional especializado, aspectos refe
rentes à organização do ensino; processo de inclusão na escola; atendimen
to educacional na escola; prática educacional na sala comum e de recursos; 
avaliação do processo de inclusão na escola e a formação continuada.

Organização do ensino

Um dos primeiros dados referentes à organização do ensino nas 
escolas pesquisadas diz respeito ao Projeto Pedagógico- PP. Todos os 
sujeitos da E l afirmaram que a escola possui PP e que ele contempla 
a educação inclusiva, porém, não conseguiram explicar que caracterís
ticas inclusivas o projeto aponta, afirmando não terem muito contato 
com o documento.
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No PPP fala das turmas inclusivas, mas eu não sei te dizer 
as características que são citadas (ELANE-E1).
Na prática nós não temos isso, mas se tem no projeto 
político pedagógico eu não posso te afirmar se tem ou 
não (GISELE-E1).

Na E2, também foi unânime a afirmativa por parte dos pro
fessores de que a escola possui PP e que ele contempla a educação 
inclusiva. Os professores da E2 afirmaram que a escola apresenta 
turmas inclusivas, entretanto, também sentiram dificuldade em ex
plicar as características utilizadas no PP para definir essas turmas. 
Darlene-E2 ressaltou o que comumente se acredita como turma 
inclusiva, aquela em que se insere o aluno com NEES junto aos 
demais alunos. “É uma sala de aula comum onde também é inseri
do o aluno com necessidades especiais. E que esse aluno é visto e 
tratado de forma normal, e é bem recebido tanto pelos profissio
nais quanto pelo os demais alunos” (DARLENE-E2).

Processo de inclusão na escola
Praticamente todos os professores da E le  E2 ressaltaram que 

não houve uma preparação da escola para a inclusão, tanto em caráter 
pessoal, principalmente em relação às atitudes e comportamentos a se
rem cultivados em um espaço inclusivo, quanto em âmbito estrutural. 
Destacaram que não ocorreram reformas visando, principalmente, a 
garantia de acessibilidade física, bem como não aconteceu uma prepa
ração pedagógica. Grande parte dos professores se dá conta da exis
tência de um aluno com NEES em sua sala nos primeiros dias de aula.

Entre os conhecimentos dos professores da E l s^bre inclu
são escolar, podemos observar que é comum a compre&nsão de 
que inclusão é garantir os direitos dos alunos na escola comum, 
bem como oportunizar um atendimento especial. Esse atendimen
to está relacionado principalmente a um suposto procedimento 
metodológico diferenciado e não ao Atendimento Educacional 
Especializado- AEE.
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Entretanto, as observações in loco revelaram práticas exclu- 
dentes. Na E l percebemos o esforço exclusivo de uma aluna com 
surdez profunda para participar de determ inadas atividades. As 
atividades sào desenvolvidas com o apoio de uma colega de turma, 
uma vez que a professora afirma não saber se comunicar com a 
aluna surda. O fato chama atenção porque a aluna não domina ne
nhuma língua, não frequenta o AEE, assim como não conta com 
o apoio do profissional intérprete em sala de aula.

Em uma situação em que era necessário apresentar uma música, 
a aluna balbuciava o tempo todo se esforçando para fazer movimentos 
com a boca, imitando as outras crianças. Dessa forma, percebemos que 
a estudante acessou somente o espaço. No entanto, ainda faltava viven- 
ciar a almejada inclusão na escola.

Para os professores da E2 a inclusão escolar, também, diz res
peito à presença, em um mesmo espaço, de alunos com e sem NEES. 
Profa. Darlene-E2 chega a afirmar que não há teoria, que a inclusão 
funciona na prática, uma vez que basta ter a presença desses dois tipos 
de alunos na sala.

Atendimento educacional na escola

Na E l não havia, no momento da pesquisa, a oferta do AEE, na 
própria escola. Alguns alunos fazem o AEE na E210. De acordo com os 
professores da E l a escola recebeu equipamentos e materiais didáticos 
para a organização do AEE, contudo, até o momento da pesquisa esse 
serviço não havia sido ofertado. Mesmo não tendo a sala de recursos 
na E l, os professores acreditam que o objetivo da Sala de Recursos 
Multifuncionais é atender os alunos com NEES considerando suas ne
cessidades específicas e o desenvolvimento de novas habilidades.

,0 Grande parte das j ustiíicativas dos alunos não participarem do AEE no contratumo de 
sua escolarização diz respeito à distância de suas casas para outra escola que ofereça 
esse serviço, bem corno, a falta de tempo e disponibilidade, principalmente, dos pais 
em levarem seus filhos. O município não conta, até o dado momento, com um trans
porte que garanta ao aluno esse translado. É importante também ressaltar que ainda 
não há unia escola polo que ofereça o AEE conforme filsa a legislação.
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O fato de não existir o AEE na E l e não haver, também, o estí
mulo à participação dos alunos no AEE em outra escola, compromete 
esses objeüvos. Os professores da EA têm buscado, muitas vezes, por 
conta própria, recursos para garandr o aprendizado dos alunos com 
NEES. Foi comum nas falas dos sujeitos relatos de que eles próprios, 
sem muita orientação específica, adaptam os conteúdos, confeccionam 
materiais didádcos e fazem usos de jogos visando proporcionar aos 
alunos com NEES o acesso e a participação nas atividades realizadas 
em sala de aula.

Na E2 não há um espaço amplo que funcione como uma sala 
de recursos multifuncional. Em virtude dessa situação, organizaram o 
AEE em três salas de aula, uma para os alunos surdos, para alunos 
cegos e outra para os alunos com deficiência intelectual e múltipla. As 
observações e entrevistas com os professores demonstram as fragilida- 
des presentes no AEE da E2, desde questões estruturais, envolvendo 
o espaço físico, a falta de materiais didáticos e questões pedagógicas 
envolvendo a formação de professores, a parca articulação entre pro
fessor da sala comum e de recurso.

Essa situação pode estar inviabilizando uma organização pe
dagógica em que se esclareçam as atribuições dos professores da sala 
comum, dos professores do AEE e outros profissionais da educaçao 
especial, a citar, o intérprete e o cuidador.

Na E2 há três professoras que atuam na docência do AEE que 
trabalham separadamente de acordo com as especificidades das salas 
de recursos existente. Observamos, também, a presença de dois in
térpretes de Libras/ Língua Portuguesa, um com experiência em nível 
de ensino médio e outro com formação em nível de ensino superior, 
especialista em Educação Especial com proficiência em Libra^.

Podemos considerar que a falta de esclarecimento acerca das atri
buições dos profissionais da educação pode concorrer para situações 
difíceis na escola, entre elas, a falta de conhecimento do professor em 
relação às metodologias diferenciadas para atender as especificidades 
dos alunos com necessidades especiais. É comum, entre os professores
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da sala comum, a crença de que esse trabalho compete ao professor do 
AEE. É importante ressaltar que segundo a Nota Técnica n°l 1/2010, 
as atividades próprias do AEE dizem respeito ao:

Ensino da L íngua B rasileira de Sinais -  L ibras para 
alunos com surdez; ensino da L íngua Portuguesa es
crita para alunos com surdez; ensino da C om unicação 
A um entativa e A lternativa -  CAA; ensino do sistem a 
Braille, do uso do soroban e das técnicas para a o rien
tação e m obilidade para alunos cegos; ensino da infor
m ática acessível e do uso dos recursos de Tecnologia 
Assistiva — TA; ensino de atividades de vida autônom a 
e social; orientação de atividades de enriquecim ento 
curricu lar para as altas hab ilidades/superdotação ; e 
prom oção de atividades para o desenvolvim ento das 
funções m entais superiores.

Na verdade, essas atividades requerem que de fato a escola assu
ma a inclusão como uma proposta de trabalho coletivo, uma vez que 
reconhecemos a inviabiüdade de somente três profissionais, como é 
observado na E2, que trabalham separadamente. Essa situação torna 
ainda mais difícil o trabalho com as especificidades desse serviço.

Durante as observações na E2 percebemos que as professoras 
do AEE, muitas vezes, visando o aprendizado do aluno, deixam de re
alizar suas atribuições específicas para ser um auxiliar do professor da 
sala comum, como podemos observar no relato de Joana-PSR:

A gente vai procurar ajudar esse aluno, justamente por
que nós já conhecemos um pouquinho mais de libras. 
Então, às vezes, não tem intérprete em sala de aula, a 
gente vai lá pra auxiliar o professor, por exemplo, de ma
temática, às vezes ele está com dificuldade e a gente vai lá 
pra auxiliar. Talvez você esteja pensando assim, que vem 
né o conteúdo, nesse caso não vem. Vem à atividade, e aí 
a gente corre atrás pra ajudar esse aluno. É dessa forma 
(JOANA- PSR).
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Prática educacional na sala comum e de recursos mul
tifuncionais

Entre os aspectos da prática educacional, destaca-se, inicialmente, o 
planejamento. Este se caracteriza como uma ação política, principalmente 
porque por meio dele podemos incluir ou excluir um determinado aluno.
()  objetivo maior do planejamento é a aprendizagem, todavia, infelizmente, 
essa ação tende a variar, muitas vezes, de acordo com o aluno que elegemos.

Sendo assim, na esteira dessa compreensão, muitos professores 
acreditam que alguns alunos podem aprender determinados conteúdos 
e outros não, em virtude de suas supostas limitações. Os conteúdos 
também variam. Para alguns alunos o currículo integral, para outros, o 
currículo parcial, uma vez que se define, apriori, a capacidade cognitiva 
do aluno. A metodologia também sofre variação. Nesse sentido, se pen
sa formas diferentes para alcançar os alunos, mas especificamente em 
relação aos alunos com necessidades especiais, essas formas diferentes 
geralmente são simplistas c sem rigorosidade metodológica.

O planejamento foi um dos pontos referendados na entrevista e 
objeto de observação. Segundo os professores da E l, esse planejamen
to, geralmente, é semanal e organizado considerando as dificuldades 
dos alunos. Reiteram tratar-se de uma ação importante, que orienta a 
prática pedagógica, garante o aproveitamento da aula e requer tempo.

De acordo com Luckesi (2011), a atividade de planejar implica em 
um modo de dimensionar política, científica e tecnicamente a atividade 
escolar. Nesse sentido, essa atividade precisa ser assumida como bússola 
pedagógica na escola. Deve incluir todos aqueles que compõem o corpo 
profissional escolar. Todos devem decidir o que fazer e como fazer.

Durante as observações pudemos perceber que a ação de plane
jar, muitas vezes, tem sido colocada em segundo plano, até mesmo ig
norada, bem como compreendida como uma ação separada da prática 
pedagógica em si. Percebemos, também, que muitos professores com
preendem o planejamento como um esboço mental traduzido, algumas 
vezes, em um roteiro simplificado da aula atentando, principalmente, 
para o tempo disponível e o controle da turma.
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Essa compreensão de planejamento não é descabida. De fato, a 
ação de planejar implicar um esquema mental que orienta o agir, bem 
como, 6 necessário tempo e disciplina para se criar uma mística de tra
balho mas não é só isso. Nessa forma de planejamento, a aprendizagem 
não é vista como um objetivo a ser buscado, mas uma consequência 
que pode ou não acontecer e que depende principalmente do aluno. O 
foco não é a aprendizagem, mas sim o ensino.

Em relação ao planejamento que atenta para as especiíicidades dos 
alunos, professora Gisele- E l afirma algo interessante, que diz respei
to à transposição desse planejamento para a prática em si. O professor 
organiza o planejamento considerando as dificuldades e realidades dos 
alunos com necessidades especiais, todavia enfatiza como é difícil obter 
os objetivos esperados por conta das limitações desses alunos.

Sim. Eu planejo dentro das dificu ldades deles, de acor
do com a realidade dele. D esde ontem  eu falto ficar 
louca para ensinar a m edir com o palm o, eles não tem 
coordenação. (G1SELE-E1)

Estamos diante de uma situação problemática que envolve, mui
tas vezes, os alunos com necessidades especiais com baixa expectativa 
em relação ao seu rendimento por parte da docente. A professora foca 
no ensino, mas antecipa os prováveis resultados.

Ainda em relação ao planejamento, os professores que afirma
ram que não planejam suas aulas justificam essa negativa, principal
mente, em virtude da falta de tempo. Alegam que o tempo que se 
dispõem é direcionado em sua totalidade para o aluno, não sobran
do para um planejamento.

O planejamento traz a tona não somente uma dimensão metodo
lógica, social e política, mas também, existencial. Nesse sentido, o pla
nejamento emerge como um instrumento de humanização da prática 
pedagógica. Infelizmente nas escolas pesquisadas o planejamento não 
vem sendo discutido, proposto e avaliado. Urge a necessidade de con
siderar o planejamento nas escolas como uma ferramenta pedagógica 
fundamental para o processo inclusivo.
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O tema planejamento, também foi evidenciado com as duas pro
fessoras que atuam na sala de recurso da E2, enfatizando, principal
mente, a forma como elas planejam suas atividades. As professoras 
destacam o caráter coletivo necessário ao planejamento desenvolvido 
nesse espaço pedagógico.

Interessante destacar que, apesar de Inácia-PSR ter afirmado que há 
um planejamento coletivo, todos os professores da sala comum da E2 afir
maram que não participam do planejamento das atividades desenvolvidas 
na sala de recurso. Os professores alegam, principalmente, a falta de tempo 
e suas cargas horárias extensas.

As análises das entrevistas e os dados de observação nos reve
lam que os professores da sala comum não conhecem o planejamento 
tias atividades da sala de recursos. As respostas demonstram que não 
existe planejamento coletivo entre os professores da escola comum e 
do AEE. Tal situação pode nos revelar uma provável compreensão 
da educação especial como algo de menor valor na escola. Superar a 
desvinculação que há entre educação comum e a educação especial e o 
caráter de subsistema presente nesta modalidade de ensino é um dos 
objetivos da Educação Inclusiva (OLIVEIRA, 2004).

Durante a entrevista ressaltamos, também, a questão das meto
dologias diferenciadas para atender as especificidades dos alunos com 
necessidades especiais. De acordo com os professores, geralmente es
sas metodologias dizem respeito à utilização de recursos. No caso do 
aluno com baixa visão, os professores recorrem a atividades em alto re
levo, figuras ampliadas e letras garrafais. Em relação às demais necessi
dades especiais foram enfatizadas as atividades de pinturas e desenhos.

Os professores também destacam o uso de recursos tecnoló
gicos, como televisão, DVD e aparelho de som. É comum^entre os 
professores expressão “atividades diferenciadas” para se referir às me
todologias. Porém, quando investigamos melhor essas atividades, ob
servamos que elas se resumem aos recursos tecnológicos ou não.

A metodologia diz respeito ao modo como a atividade pedagógi
ca é organizada visando um determinado objetivo. Porém, acaba sendo,



pai a muitos professores, sinônimo de recursos ou atividades. A meto 
dologia compreende a forma como a aula será desenvolvida. Isso signi 
fica pensar nos espaços de aprendizagem, materiais que serão expostos 
ou criados, forma de apresentação do conteúdo, técnicas de ensino tais 
como seminário, estudo dirigido, oficinas, entre outros, e nos recursos 
tecnológicos necessários.

NI a pesquisa, observamos também que, para alguns profes- 
soies, há uma compreensão de que desenvolver metodologias di
ferenciadas pode privilegiar ou prejudicar um grupo específico. 
No caso da professora Darlene-E2, o uso de metodologias dife- 
renciadas voltadas para o aluno com necessidade especial pode 
contribuir para a sua exclusão. Tal compreensão pode surgir em 
virtude da ideia de que, para os alunos com necessidades especiais, 
cabe o uso de atividades simplistas sem rigorosidade metodológi
ca, de cunho assistencialista.

/V metodologia é uma questão que gera, muitas vezes, certo mal 
estar entre os professores. Muitos acreditam que falar sobre a metodo
logia que desenvolve é se colocar em julgamento. Alguns professores 
não gostam, por exemplo, de afirmar o não-saber, por achar que isso se 
caracteriza como uma fragilidade. Muitos não sabem como desenvol
ver uma metodologia que agregue todos os alunos, independente de 
suas diferenças de capacidades.

As professoras das salas de recursos, também, foram questiona
das acerca das metodologias utilizadas para atender às especificidades 
dos alunos com necessidades especiais. Em suas falas notamos que elas 
compreendem que a sua função é apoiar os professores. É muito forte, 
também, a ideia de que é seu papel confeccionar materiais didáticos que 
possam contribuir para o aprendizado do aluno e facilitar o trabalho do 
professor da sala comum.

Há muitas dúvidas em relação ao trabalho do professor de AEE. 
Apesar de a política afirmar que as aúvidades devem se diferenciar da
quelas realizadas na sala de aula comum, foi comum observar nos pro
fessores um reducionismo em relação ao seu trabalho e as atividades
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i|in devem ser desenvolvidas, como se observa no relato de Inácia- 
IM<: “Hu só dou apoio pra sala de aula comum, confecciono material 

|, n,i ser desenvolvidos em sala de aula.” (INACIA-PSR).
( )utra questão que tem gerado muito receio, medo e dúvidas, por 

p „ r t e  do professor, diz respeito às adaptações curriculares. Diante da 
pergunta acerca do conceito e de sua compreensão, a maioria enfatizou 

t'- algo que diz respeito à adaptação do conteúdo às necessidades 
i |i ,s alunos, introdução de novas atividades, adequação da aula às leis, 
Introdução de temas culturais e adequação das atividades para que os 
tilunos com NEES possam participar da aula.

Segundo a política de educação especial, na perspectiva da edu- 
i .h,;i() inclusiva, a escola deve propiciar aos alunos com deficiências, 
ininstornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdota
d o  adequações e adaptações curriculares.

A adequação curricular significa considerar o cotidiano das escolas, 
lijvando-se em conta as necessidades e capacidades dos seus alunos e 
OS valores que orientam a prática pedagógica. Já as adaptações curricu
lares dizem respeito às possibilidades educacionais de atuar frente às 
dificuldades de aprendizagem dos alunos. Para isso deve se levar em 
. onsideração o que o aluno deve aprender; como e quando aprender; 
:is formas de organização do ensino mais eficientes para o seu processo 
de aprendizagem; e a avaliação, atentando para a torma e o tempo de
avaliar esse aluno (BRASIL, 1998, p.32).

Em outras palavras, quando falamos em adequação cuiriculai, 
buscamos enfatizar a responsabilidade da escola em adequar o seu 
currículo visando alcançar todos os alunos, em especial àt]ueles cjue 
historicamente têm sido excluídos da escola, como os alunos com ne
cessidades especiais. Nesse sentido, a escola procura garantida esses 
alunos o reconhecimento de suas necessidades e capacidades, bem 
como estimula os valores que orientam uma prática pedagógica em 
uma perspectiva inclusiva.

Durante a pesejuisa de campo observamos pouca adequação cur- 
ricular na E2. A falta de reconhecimento das necessidades dos alu
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nos pode ser observada na estrutura física da escola que nào garante, 
muitas vezes, a mobilidade do aluno, seu direito de ir e vir, seu direito 
de participar com autonomia, total ou assisüva, e com dignidade, nos 
diferentes espaços que compõem a escola.

Observamos que os espaços pedagógicos não são totalmente 
adequados e acabam por inviabilizar o processo de aprendizagem do 
aluno. Muitos alunos têm dificuldades para participar das ações educa
cionais e serviços disponíveis na escola por conta da não garantia de 
sua acessibilidade. E comum, por exemplo, os alunos usuários de cadei
ra de rodas não participarem das aulas de educação física na quadra da 
escola, assim como os alunos cegos e com baixa visão não frequentam 
o recreio junto aos demais alunos videntes.

Para adequar o currículo a escola necessita fazer uso de uma série 
de adaptações curriculares. De acordo com Oliveira (2004), as adapta
ções curriculares aludem à interação entre as necessidades dos alunos e 
as respostas educacionais, sendo apresentadas em relação ao:

projeto pedagógico- organização escolar e os serviços de 
apoio; currículo de classe-organização e os procedimentos 
didático-pedagógicos; individualidades do currículo- a atua
ção do docente na avaliação e no atendimento ao discente; 
acesso ao currículo- recursos espaciais, materiais ou de comu
nicação que venham facilitar os/as alunos/as com necessida
des educacionais especiais a desenvolver o currículo escolar; 
elementos curriculares- alterações realizadas nos objetivos, 
conteúdos, critérios e metodologias para atender às diferenças 
individuais dos/as alunos/as. (OLIVEIRA, 2004, p.62)

Observamos nas escolas situações em que professores buscam 
avançar e superar suas limitações de formação e de prática. Outros se 
resignam, pois não se sentem responsáveis e nem preparados em vir
tude de sua formação acadêmica. Tal justificativa muitas vezes con
vence, principalmente porque, infelizmente, essa formação foi forja
da, e, em grande parte, continua sendo, a partir da compreensão de 
um aluno padrão, ideal.
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Baseado nessa compreensão fica difícil, em muitos casos, para 
o professor, pensar as individualidades do currículo, as diferentes es- 
iratégias de avaliação, refletir os procedimentos metodológicos, os ele
mentos curriculares, o uso de recursos espaciais, materiais ou de co
municação que possibilitem aos alunos/as com NEES seu processo de 
aprendizagem e desenvolvimento.

De forma geral, observamos pouco reconhecimento das capa
cidades dos alunos com necessidades especiais. Talvez essas situações 
tenham sido agravadas em virtude de não estarem acontecendo nas 
escolas uma agenda de encontros nas quais discutem-se a inclusão,*os 
valores que orientam a prática pedagógica nesta perspectiva, as dificul
dades dos professores, os medos, as ansiedades e suas proposições.

Avaliação do processo de inclusão na escola
A avaliação se caracteriza como uma atividade didática necessária 

e permanente do trabalho docente. Nesse sentido, todos os alunos, inde
pendente de suas diferenças de capacidades, devem ser avaliados. E essa 
avaliação, conforme Oliveira (2004), precisa estar vinculada ao contexto 
das adaptações curriculares. Nesta proposição, reitera ainda a autora que:

A avaliação vinculada ao contexto das adaptações curri
culares focaliza: o/a aluno/a (em aspectos do desenvol
vimento, o nível de competência curricular e o estilo de 
aprendizagem), o contexto educacional (da aula e da es
cola) e o contexto familiar (atitudes em relação ao discen
te, participação na escola, apoio ao/à aluno/a, condições 
socioeconômicas, etc.). (OLIVEIRA, 2004, p.63)

EIntre as formas de avaliação que os professores da sâ ia comum 
mais desenvolvem destacam-se as provas, participação do alumi e tra
balhos em equipe. Além dessas, foi citado à organização do caderno. 
Essas avaliações acontecem de forma contínua. Contudo, existem os 
períodos específicos para a realização de provas.

Observamos nas escolas que há muitas dúvidas em relação à avalia
ção do aluno com e sem NEES. Alguns professores acreditam que deve
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haver somente um tipo de avaliação, geralmente a prova. Logo, todos os 
alunos devem se enquadrar no mesmo procedimento avaliadvo. Grande 
parte dos professores faz uso de uma avaliação meritocrática, recompen
sando ou não os alunos de acordo com as competências apresentadas; 
faz profecias do aprendizado e desenvolvimento do aluno; antevê situa
ções de sucesso ou fracasso escolar; supervalorizar os dados qualitativos 
em detrimento dos quantitativos e vice-versa.

Os professores das salas de recursos também foram questionados 
acerca da forma como é realizada a avaliação da aprendizagem dos alu
nos com NEES. Inácia- PSR ressaltou que não avalia o aluno e apenas o 
ajuda na organização das atividades. Já Joana- PSR procura desenvolver 
uma avaliação contínua para acompanhar o desenvolvimento do aluno, 
atribuindo-lhe um determinado conceito. A professora também ressalta 
que procura atentar para as dificuldades dos alunos. Essas dificuldades 
deveriam ser apresentadas pelos professores da sala comum, mas isso 
não vem acontecendo. Os próprios alunos descrevem suas dificuldades 
ou a professora do AEE as visualiza quando conversa com os alunos.

Durante a pesquisa de campo, observou-se que a avaliação do 
aluno com NEES não vem sendo desenvolvida em compasso com as 
realizadas pelos professores da sala comum. Na verdade não está acon
tecendo um planejamento interligado entre os professores da sala co
mum e de recursos para se discutir os procedimentos avaliativos.

O trabalho do professor da sala de recurso está sendo secunda- 
rizado. Esse profissional tem assumido, quase que exclusivamente, a 
responsabilidade pelo processo de aprendizagem do aluno. Nos perío
dos de avaliação, a movimentação nas salas de AEE torna-se intensa e 
os professores da sala de recurso deixam de atuar como professores de 
AEE para atuarem como professores de reforço.

Em relação às dificuldades encontradas pelo professor na efetiva
ção da prática da educação inclusiva temos a falta de apoio e liberação da 
escola, fatores necessários para oportunizar a formação deste profissional; 
o número de alunos com NEES nas salas dos professores e as compreen- 
sões acerca do processo de aprendizagem do aluno. Os professores des
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tacam ainda outras diíiculdades, a saber, a falta ou a pouca relação com os 
familiares dos alunos com NEES e o comportamento desses alunos que 
segundo eles, geralmente, fogem dos supostos padrões de normalidade.

Para a grande maioria dos professores o contato com alunos com 
necessidades especiais provocou modificações em sua prática docente. En
tre elas, destacam o aprendizado de novas metodologias e o reconhecimen
to da necessidade de atentar para as especificidades desses alunos. Neste 
contexto é observado um sentimento altruísta por parte do professor, que 
se percebe como alguém que se tornou melhor a partir desse contato.

Todos os professores consideram ter obtido avanços pm sua 
prática com alunos com necessidades especiais. Esses avanços dizem 
respeito a pequenos aprendizados em uma língua, como é o caso da
I .ibras. E,xiste entre os professores a ideia de que há avanços, mesmo 
não tendo uma formação específica para cada tipo de necessidade es
pecial, bem como reforçam a compreensão de que a experiência pode 
contribuir para a formação.

Formação continuada

A compreensão do significado da formação continuada para os 
professores participantes da pesquisa foi caracterizada pelas idéias de ob- 
icr informações, buscar aperfeiçoamento e garantir a atualização com as 
novidades no plano da aprendizagem, do ensino e da teoria educacional. 
A caracterização da formação continuada pelos sujeitos pesquisados na
I I remete muito mais a uma vontade de conhecer do que propriamente 
,i uma necessidade de ou uma reivindicação pelo estabelecimento de cur
sos e políticas voltadas para garantir esta qualificação.

O conhecimento sobre a política nacional de formação de pro
fessores na educação inclusiva é algo extremamente deficitário entre as 
docentes entrevistadas da E l. Nenhuma delas revelou ter conhecimen
to mais aprofundado desta política. Apenas a docente Betânia fez uma 
referência sem muita precisão: “li alguns artigos que falam sobre isso, 
mas conhecer as políticas não conheço, até porque nunca participei de 
nenhum curso voltado para essa área” (BETÂNIA -  El).
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A carência de conhecimentos a respeito deste tema parece in
dicar uma correlata carência de participação em espaços de formação 
continuada que abordem, no conteúdo programádco, assuntos relati
vos à educação inclusiva e as políticas vigentes, especialmente a Política 
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.

A maioria dos entrevistados resumiu suas respostas a informar que 
conheciam muito pouco ou simplesmente que não tinha domínio desta 
política. Isto é preocupante, pois este desconhecimento ocasiona o não 
entendimento de situações que poderiam ser reivindicadas na área da 
formação continuada ou de melhoria da educação inclusiva na escola.

Observamos nos relatos dos professores um interesse maior em 
conhecer a respeito da educação inclusiva, questões conceituais e me
todológicas principalmente, do que discutir as questões políticas que 
permeiam a sua conquista em termos de cursos de formação, pois o 
desconhecimento do conteúdo da política nacional acaba sendo, tam
bém, o desconhecimento de direitos garantidos as pessoas com neces
sidades específicas e, consequentemente, isso resulta em uma fragilida
de na luta por políticas públicas permanentes de formação continuada 
que os habilite de maneira adequada e qualificada para o atendimento 
educacional dessas pessoas.

De acordo com os professores da E2, as formações, geral
mente, não atentam para os conteúdos da educação especial em uma 
perspectiva inclusiva. Na verdade não há na escola um programa de 
formação dos professores em serviço. Quando há no município algu
ma formação ofertada pelas Secretarias de Educação, alguns profes
sores são liberados. Todavia, os que apresentam interesse em partici
par dessas formações, que não foram liberados pela escola, precisam 
contratar, por conta própria, um professor substituto para a sua sala.

A falta de formação e de incentivo, por parte principalmente da es
cola, anula de certa forma a vida profissional de alguns dos professores. 
Dos professores da El somente dois afirmaram já ter participado de uma 
formação voltada para o pró-letramento, mas que essa formação não par
tiu das necessidades reais dos professores e somente alguns a realizaram.
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As professoras Amanda, Betânia e Elaine, todas da E l, afirmaram não ter 
participado, no ano da entrevista, de nenhuma formação continuada.

Quanto aos conteúdos evidenciados nas formações continuadas, 
as professoras da E l destacam a Língua Portuguesa e a Matemática. 
Esses conteúdos, de certa forma, deixam subjacente a ideia de pou
co ou nenhuma articulação com a educação especial e inclusão uma 
vez que as docentes Cassiane, Elaine e Gisele, da E l, expressam suas 
negativas quando perguntadas se nas formações foram enfatizadas as 
questão envolvendo a educação especial em uma perspectiva inclusiva.

Essa situação tem gerado na escola consequências direta.nas prá
ticas dos professores. Muitos professores conhecem muito pouco so
bre a política inclusiva. Sendo que muito desses conhecimentos não são 
adquiridos no cotidiano da escola e sim nas experiências mais fortuitas 
dos professores, principalmente por meio dos noticiários. Ainda assim, 
os embates, as dificuldades e as discriminações continuam presentes, 
conforme podemos perceber na fala da professora Helena- E2:

O que mudou é que eu passei a dar mais atenção para esses 
alunos. Porque nós não podemos mais ver um aluno com 
necessidade especial como um aluno diferente, é claro que 
esse aluno vai necessitar um pouco mais de atçnção, um 
pouco mais de empenho do professor, mais o professor tem 
que estar apto a atender qualquer necessidade que apareça, 
embora tenha uma que é impossível, recebemos um aluno 
que além dele ser hiperativo ele tinha uma outra necessida
de, era muito agitado, então esse aluno terminou indo para 
APAE, pois ele não teve como se adaptar. Houve assim por 
parte dos outros alunos um certo, não digo assim uma rejei
ção, mais chamou muito atenção (HELENA -  E2).

Pista é uma fala importante para a compreensão dos desafios 
da formação continuada. Ao mesmo tempo em que a entrevistada 
afirma ter conseguido dar mais atenção aos discentes com deficiên
cia, ela reconhece que ainda há limites socioculturais e educacionais 
na garantia incondicional do princípio da inclusão.
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A  afirmação de que o aluno em questão “não teve como se adap
tar” gicaba por retroceder a uma ideia confrontada pela educação inclu- 
siva de qtie é o educando que precisa se adaptar a escola e não esta a 
ele iTal obrigação estudantil não encontra mais receptividade em uma 
perspectiva de educação inclusiva; esta não apenas fomenta a necessi
dade de dar oportunidades para esta inclusão, como também reconhece 
os d ifc itos ^as Pess°as como direito de inclusão incondicional.

portanto, em uma mesma fala a entrevistada exprime o paradoxo 
de que o  “professor tem que estar apto a atender qualquer necessidade 
que apareça” e mais adiante apresenta a justificativa de exclusão de um 
estudante com NEES da escola por conta de que ele não conseguiu 
se adaptar- Tal contradição é própria dos embates e dos limites de por 
em prática a educação inclusiva, e, portanto, cios limites da formação 
continuada como suporte para mudanças paradigmáticas.

Não se deixa de reconhecer os esforços feitos pela docente 
para conseguir dar mais atenção aos estudantes com NEES e aten
der as suas necessidades, no entanto, é nítida a identificação -  não 
apenas era uma perspectiva individual, pois se trata de um fala que 
procura refletir a coletividade dos docentes da escola — de que os 
esforços Pela inclusão educacional também geram novas processos 
de exclusão, dinâmica esta que reflete as disputas de paradigmas que 
envolvem a prática docente.

E sse  p erío do  atua l o b je tiv a  ser u m  m o m en to  de tran sição  p ara 
d igm ática  rep le to  de avanços e recuo s que re fle tem  a p ró p ria  cond ição  
das p essoas com  defic iên c ias , tran sto rn o s g lo b a is  do  desen vo lv im en to  
e altas h ab ilid ad es na so c iedade e sin alizam  a im p o rtân c ia  de co n ceb er 
a fo rm ação  de p ro fesso res na p ersp ectiv a  da ed ucação  inc lu siva  com o 
a lao  rea lm en te  p ro cessua l que não  se reduz a um  ún ico  curso , o fic in a 
ou sem inário , m as sim  num  p lan e jam en to  p erm an en te  da qualif icação  
dos docentes para o trabalho  com  a ed ucação  inc lu siva  e o aten d im en to  
educacional especia lizado .
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Considerações Finais

'Iodos os professores que participaram da pesquisa mostraram- 
nr bastante receptivos, porém, foi notório, em algumas situações, cer- 

lir, (onstrangimentos, principalmente por reconhecerem que não há, 
Hliula, nas escolas um compromisso real com a inclusão dos alunos 
mm NEES. Nas perguntas referentes ao processo de inclusão desse 
iluno foi comum somente a referência à matrícula.

Na verdade as escolas pesquisadas precisam de uma reor- 
(çmização estrutural e pedagógica. Nelas, durante o período de 
nhservação e entrevista, não observamos nenhuma reforma, bem 
i nmo nenhuma preocupação com a formação docente. M etafori- 
t ,imente, a impressão que nos causa é que as escolas estão ilhadas.
I necessário um olhar mais atento e incisivo das políticas públicas 
inclusivas no município.

Altamira passa hoje por um processo de crescimento popula- 
< ional em virtude das obras da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. 
( >s espaços das escolas têm se tornado, quase que exclusivamente, 
cm salas de aula visando dar conta da quantidade de alunos matricu
lados. As escolas não podem se resumir a salas de aula.

À guisa de um desfecho para o cenário educacional analisado, 
compreendemos que existem grandes desafios para a efetivação da po- 
líiica inclusiva no município de Altamira. Esses desafios poderão ser 
superados quando começarmos a desenvolver uma consciência de que 
uma escola inclusiva é uma escola democrática. E esta necessária ins- 
lituição escolar não se resume a garantia de matrícula do aluno com 
NEES, uma vez que isso já é um direito conquistado, mas sim oportu- 
niza o direito de aprender-ensinar, respeitando os diferentes estilos e 
ritmos de desenvolvimento dos alunos.

Nesta agência formativa, não somente se problematizam as neces
sidades educacionais dos alunos, más também as necessidades pedagógi
cas dos professores que se inflamam na falta de uma política que garanta 
a este profissional condições dignas de trabalho, formação em serviço e 
espaços de diálogo na escola, abertos para a reflexão sobre a prática.
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Introdução
O presente trabalho é fruto de uma pesquisa, desenvolvida nos 

anos de 2010 e 2011, a qual objetivava estudar a efetivação da política 
de atendimento de educação inclusiva na rede municipal, como parte 
de uma pesquisa mais abrangente que estudou as práticas envolvidas na 
escolarização inclusiva, com ênfase no atendimento especializado, no es
tado do Pará. Neste artigo, enfocamos especialmente o fazer pedagógico 
que articula as ações das salas multifuncionais com as salas comuns, a
partir das falas de seus professores. V*

A metodologia enfocou, como sujeitos, os professores que tra
balham com alunos em situação.de deficiência em classes comuns e 
em Salas de Recursos Multifuncionais, tendo como locus de investiga

11 Pesquisadores do Grupo de Estudos e Pesquisas do Núcleo de Educação Espe
c ia l- GEP/NEES - UFPA- Marabá
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ção duas escolas, as quais foram selecionadas atendendo aos seguintes 
critérios: que possuíssem alunos incluídos em turmas regulares; que 
atendessem a mais de uma deficiência; e tivessem salas de recursos12.

Foram escolhidas, conforme os critérios acima estabelecidos, duas 
escolas da rede municipal, com sala multifuncional em funcionamento. 
Em cada uma, variava o número de professoras que atendiam na sala 
multifuncional. A Escola A contava com três professoras na sala multi
funcional e a Escola B, com duas professoras13. Ambas as escolas aten
diam, no contraturno, também a alunos de escolas das imediações, além 
dos alunos matriculados na escola A. Esta escola atendia a 44 alunos 
em situação de deficiência. A Escola B atendia a 30 alunos nas mesmas 
condições. A maioria das professoras das salas multifuncionais tinham 
formação em pedagogia (com exceção de uma, graduada cm Letras) e a 
maioria tinha ou estava cursando especialização na área de educação es- 
pecial/inclusiva. Foram entrevistados dois professores de sala comum14 
de cada escola; todos com graduação em pedagogia ou cursando. Foram 
realizadas entrevistas semiestruturadas baseadas num roteiro básico den
tro do foco da pesquisa (BOGDAN; B1KLEN, 1994).

Os dados coletados foram analisados e interpretados com base 
na técnica de análise de conteúdo, do tipo temático categorial, segundo 
Bardin (1977) com o objetivo de levantar as significações dos sujeitos. 
Complementaram as informações o trabalho de campo realizado por 
Lima (2011) e Ferreira (2011) em uma das escolas analisadas.

Pressupostos acerca de prática pedagógica, inclusão e 
deficiência

Uma vez que enfocamos as práticas pedagógicas envolvidas no 
es torço de inclusão dos alunos em situação de deficiência, num primei-

A Secretaria Municipal de Educação do município de Marabá (PA) autorizou a 
pesquisa e as escolas tiveram uma postura pennanente de aceitação da presença 
dos pesquisadores e colaboração com os trabalhos realizados.
As tiês piolessoras da escola A são aqui identificadas por A., B. e C. e as da 
escola B, por D. e E.
Neste trabalho identificados por A-sc, B-sc, C-sc e D-sc.
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IO momento é necessário explicitar o que estamos chamando de pratica 
pedagógica, de inclusão e de deficiência. De início, e importante deixar 
, |ato que consideramos o hoje denominado atendimento educacional 
especializado (AEE)15 como prática pedagógica, e não como assessona 
as práticas pedagógicas; portanto, AEE aqui é entendido como parte 
integrante da prática docente. Isso feito, cumpre retomar os conceitos 
de prática pedagógica e inclusão. Não aceitamos a definição de prática 
pedagógica como uma aplicação de teorias produzidas fora e acima 
da escola. De nosso ponto de vista, trata-se de fazer/pensar o peda
gógico num movimento único, articulando as ações diretas de ensi
no com as questões culturais mais amplas nas quais os educadores se 
imbricam. Assim, práticas docentes mobilizam saberes e crenças. Tais 
saberes implicam, para aproveitar a definição de Tardif (2000; 2010) os 
saberes utilizados pelos professores na tarefa diária em seu ambiente 
de trabalho, que envolve a articulação dos saberes acadêmicos, práticos, 
subjetivos, cujo sentido é dado justamente pela tarefa realizada e pelos 
problemas por ela colocados.

Em nossa concepção, esses saberes se organizam também a par
tir de crenças acerca do pedagógico, constituídas nas relações que os 
professores estabelecem entre si e com a cultura em geral, crenças que 
os ajudam a definir suas práticas, seu lugar no mundo, a tarefa de edu
cador que, no modo como este mundo é significado, lhes cabe.

Nossa definição de inclusão também extrapola o conceito que 
se costuma estabelecer, opondo-o a integração e segregação e defi
nindo-o como um momento superior de síntese, no qual a escola se 
modifica para acolher o diverso expresso na presença dos alunos em 
situação de deficiência. Inclusão, neste texto implica num conceito

_________ •  •» ,
15 A “Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educaçãblnclu- 

siva” (BRASIL, 2008) atribui ao Atendimento Educacional Especializado a 
função de “identificar, elaborar e organizar, recursos pedagógicos e de acessi
bilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, consi
derando suas necessidades específicas (...)” (BRASIL, 2010, p.21). Seu texto 
estabelece ainda que o AEE “constitui oferta obrigatória de todos os sistemas 
de ensino” e deve ser ofertado no turno inverso ao da classe comum (p.22).



90

em movimento, uma noção cuja rede de sentidos oscila conforme 
os interesses em jogo. Expressa os enfrentamentos entre concep
ções integrativas ainda dominantes, sendo, portanto, processo que 
envolve vanos agentes e instâncias e exige participação; no entanto, 
não deixa de levar em conta as idealizações do processo inclusivo, 
que o definem a p r io r i e estabelecem o dever-ser do professor in
clusivo, contaminando as descrições do próprio fazer pedagógico 
daqueles envolvidos com a inclusão.

Outro esclarecimento necessário se faz ao conceito de defi
ciência. Com Diniz (2007), nós distinguimos lesão de deficiência, si
tuando aquela no corpo e esta na sociedade, sendo que a deficiência 
e gerada e fortalecida por barreiras dos mais variados tipos: físicas, 
corporais, atitudinais e culturais. A lesão não gera necessariamente 
deficiência; é a reação da cultura a ela. Evidenciam-se, assim, os vín
culos entre deficiência e estigma (GOFFMAN, 2008), este criando 
situações em que o sujeito é, a priori, desacreditado ou desacreditá- 
vel. 1 ara nós, para estudar as práticas pedagógicas envolvidas na in
clusão, há que se entender os processos de desacreditação do sujeito 
como elaboração cultural e distingui-los da existência real da lesão; 
isso leva à noção, utilizada desde o início desse texto, de “pessoa em 
situação de deficiência , considerando que a deficiência não está na 
pessoa, mas na situação cultural em que ela se imbrica.

A análise das práticas pedagógicas inclusivas precisa, então, levar 
em conta os saberes acerca do pedagógico que não se desvinculam das 
condições concretas de nossas escolas, e questionar os princípios do 
modelo clínico, ainda dominantes, deslocando o foco do individuo e 
sua lesão para os processos sociais de produção e reprodução da estig- 
matização e, portanto, da deficiência.

A relação pedagógica estabelecida entre os professores das 
salas de aula e das salas multifuncionais

As categorias que emergiram das falas dos professores no que 
se refere às relações estabelecidas entre os docentes responsáveis pela



91

siila comum e os da sala multifuncional apontam para uma tendência 
,i<> assessoramento, por parte desta última, no que se refere aos as
pectos pedagógicos.

Quando perguntados acerca do modo como se ardculam as duas 
situações pedagógicas, os professores relatam um contato permanente: 
“Nosso contato é diário, e qualquer dúvida temos sempre as profes
soras da AEE por perto para nos ajudar” (Profa B-sc). Essa ajuda é 
solicitada, segundo A Pedindo orientação e informação para que 
possamos contribuir para o ensino e aprendizagem dos mesmos [alu
nos atendidos no contraturno] (Profa A- sc)” .

Reuni todo mês na I IP, a gente já ta junto, automaticamen
te eles já vem pra cá, as duvidas que eles têm eles tiram 
com a gente, pedem ajuda na questão do planejamento, a 
gente sempre conversa aqui na escola (Profa SRM).

Sempre estamos trabalhando com projetos que envolvam 
os alunos do AEE visando à interação com a comunidade 
escolar de um modo geral, para que todos possam com
preender a importância do trabalho desenvolvido com os 
alunos da educação especial. No momento estamos traba
lhando com o projeto de um grupo de dança, que interagem 
os alunos do AEE, e alguns alunos da sala regular, e o outro 
projeto em destaque envolve a arte com materiais reciclados, 
que serão confeccionados com ajuda de todos os alunos do 
AEE, e serão expostos na feira de ciências da escola e no en
contro do PDE, que acontece todos os anos (Profa S-SRM).

As ações de assessoria se complementam também com um proces
so formativo mais intencional, cabendo às professoras de sala multifun
cional, além de conduzir os projetos específicos descritos W qltim a fala, 
propor e coordenar cursos de formação dos demais docentes das escolas. 
Assim, a professora B também relata a realização de um curso de libras, 
quando perguntada acerca do papel da professora da sala multifuncional: 
“informa, promove alguns encontros, curso de IJBRAS uma vez por mês, 
e está sempre apoiando no que for preciso (Profa B- sala comum).
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A mesma observação foi feita por Lima em seu trabalho de con
clusão de curso, acerca de uma das escolas pesquisadas, enquanto que a 
ptola C, da outra escola, relata a própria aprendizagem no contato com 
as colegas de SRM. Assim, pode-se falar de um processo de formação 
externo , dirigido aos demais professores, e de um processo “interno”, 

dirigido à formação dos novos integrantes das equipes de SRMs.
Os professores da sala comum têm a disponibilidade do curso de 

LIBRAS uma vez por mês, no entanto contam com o apoio das profis
sionais do ALE todos os dias quando necessitam sanar dúvidas sobre 
atividades complementares para os alunos com necessidades educacio
nais especiais durante as aulas na sala regular (LIMA, 2011).

Geral mente a preocupação maior deles é com os alunos 
ditos normais, mas eles perguntam também: “que ativi
dade eu posso fazer com o meu aluno que não escreve?” 
A  aqui a gente mostra os joguinhos que ela (professor) 
pode incluir no planejamento dela, que não é só para o 
aluno com deficiência, mas também os outros vão ser 
contemplados. Pediiam oficina também, nós já m inistra
mos para todos os professores (SRM).

Está sendo gratificante estou com um desafio né, de 
aprender as libras apesar ter a principio ter me identifi
cado com o braille né, com as crianças é cegas, mas o 
turno que eu trabalho tem as crianças com deficiências 
intelectual e deficiências auditivas né, as crianças surdas, 
então eu estou com esta missão com esse desafio de estar 
aprendendo libras ( Profa A- SRM).

Esse contato permanente, no entanto, tem um foco específico, 
como se pode depreender das falas: trata-se da aprendizagem dos alu
nos entendidos por elas como portadores de necessidades especiais. 
Tanto é que as professoras, ao fazer sugestões de aperfeiçoamento para 
as telações entre os dois domínios da docência na escola, reivindicam 
mais cursos para uma formação que abranja “todas as deficiências”. 
Além do curso de LIBRAS, outros cursos deveriam ser oferecidos
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para os professores da sala regular, de modo que atendesse todas as 
deficiências que são atendidas na educação” (Profa B- sc).

Essa distinção tem, na nossa interpretação, um significa
do claro: cabe à sala multifuncional cuidar apenas daquilo 
que diz respeito aos alunos em situação de deficiência. 
Assim, as melhorias, que os professores de sala comum 
dizem perceber, se referem aos alunos que frequenta as 
salas multifuncionais, como na fala de B: Estão mais
participativos nas aulas da sala regular, antes esses alunos 
eram bastante faltosos’ (Profa B- sc).

Também D foca o olhar nos chamados “inclusos”, quan
do fala das atividades comuns: “A contribuição nas ativi
dades direcionadas para todos os alunos da sala icgular, 
de modo que os alunos inclusos participem ativamente é 
uma ação que merece destaque (Prof. D- sc)”.

Na última fala, fica claro que há atividades conjuntas e que elas 
são valorizadas, mas quem ganha ênfase na fala do professor são os 
“alunos inclusos”; sua contribuição para a formação dos demais alunos
é uma temática que não aparece nas falas.

Outra relação que surge entre sala comum e sala multifuncional, 
no que se refere aos aspectos pedagógicos, é a distinção apontada pelos 
professores de sala comum com relação à possibilidade de trabalho 
individualizado, apontado como uma situação ideal na fala de A: “Este 
é um trabalho mais individualizado e especifico, tem um melhor acom
panhamento (Profa A-sc). Também D destaca as vantagens do AEE 
nesse sentido: “O trabalho dá pra ser mais direto na sala do AEE, pelo
menor número de alunos” (Profa. D-sc).

Também as críticas às limitações da sala comum, no g^ral apon
tam a superlotação como um fator limitador da atuação pedagógica, 
trazendo sempre a comparação com a pouca quantidade de alunos das 
salas multifuncionais: “Deveriamos ter mais oportunidade de acompa
nhar esses alunos, pois as salas são superlotadas e o aluno não tem o 
devido acompanhamento” (Profa. A-sc).
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N a fala da p ro fesso ra  L  aparece um a crítica  ao fo rm ato  p ed a 
gó g ico  cen trado  no con teúdo , que ela v isu a liza  na sala com um  e não 
na sala m u ltifun c io n al; em  sua co m p reen são , n esta  u ltim a se d eslo ca  
o foco, que não  é m ais o con teúdo , e sim  o aluno  e suas d ificu ldades.

Eu acredito que eu alcancei ser professora quando en
trei na educação especial.. [Quando se é] professora de 
ensino regular, a gente não tem essa aproximação com 
o aluno: “Eu passo o conteúdo, você aprende!” O meu 
papel na educação especial é diferente, você tem como 
entender todo o contexto do aluno, a questão familiar. 
Você vem pensando na aula, mas quando o aluno chega 
trazendo mil e uma dificuldades de casa ou querendo te 
contar algo novo, você deixa seu conteúdo de lado e vai 
dar atenção para o aluno, não para o conteúdo. O profes
sor do ensino regular, a atenção é para o conteúdo e não 
para o aluno (Profa C-SRM).

Uma coisa que eu sempre falo, eu acredito que eu passei 
de fato a ser professora quando eu fui para a educação 
especial, por quê? O professor do ensino regular ele tem 
uma cobrança muito grande com relação a conteúdo. É 
conteúdo, é resultado, ele tem chegar ao final do ano os 
meninos todos lendo, os meninos todos interpretando, 
produzindo, então você não tem esse tempo de ficar de 
bate papo com o aluno [...]. Esses papos que a gente fica 
jogando fora com o aluno aqui na sala de recurso que é 
muito produtivo, e no ensino regular a gente não tem essa 
preocupação, esse tempo e o desejo de ficar de bate papo, 
de conhecer a vida do aluno (Profa. SRM).

R esum indo , en tão , p o d e-se  a f irm ar que a re lação  p ed agó g ica  es
tab e lec id a  en tre  do cen tes de sa la  com um  e de SR M  ap arece nas falas 
com o sendo de assesso ria  e aco m p an h am en to , p o r p arte  destes ú ltim o s 
com  re lação  àqueles. C rêem -se  com o tarefas p ed agó g icas d istin tas. N ão  
ap arece a rec ip ro c id ad e , nem  se espera que essa  assesso ria  p o ssa  se ex 
p an d ir p ara  os p ro cesso s p ed agó g ico s que envo lvem  os dem ais a lunos
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da turma. Mesmo as dificuldades enfrentadas com a superlotação são 
referenciadas na questão da deficiência, e não de problemas da educa
ção como um todo.

Aspectos pedagógicos comuns

Nosso objetivo de identificar e analisar os aspectos pedagógicos 
presentes na prática dos docentes do ensino comum e do especializado 
enfocou o planejamento, metodologia, avaliação e adaptação curricular. 
Percebe-se, no que se refere à metodologia c adaptação curricular (en
tendidos como aspectos correlatos) uma ênfase nos aspectos lúdico^ da 
aprendizagem, por um lado, e no esforço para trazer os alunos “atrasa
dos” para o nível/ritmo da turma.

No que se referem à primeira questão, as ações desenvolvidas na 
sala comum a partir da colaboração do atendimento educacional es
pecializado envolve sempre ações criativas, na descrição dos docentes: 
“grupos de dança, trabalhos manuais com lixo reciclável, feira de ciên
cia, todas essas atividades facilitam a integração entre os alunos, por
que todos participam das atividades” (Profa.D-sc). No interior da sala 
multifuncional, também o aspecto lúdico é destacado: “[...] nós usamos 
vários jogos, bastante quebra-cabeça, jogos de encaixar, montar, então 
são vários jogos, várias estratégias, procurando sempre o melhor para 
os alunos” (Profa. E-SRM).

Nós temos muito materiais aqui, temos jogos, temos os 
computadores que algo que eles gostam  muito. D esen
volvem bastante principalmente os nossos alunos Down, 
por exemplo, temos um que desenvolveu bastante uti
lizando o computador ele gosta muito e a gente utiliza 
jogos pedagógicos, e ele sabe ligar a máquina ele já sabe 
escolher os jogos que ele quer, então é uma ferramenta 
muito bacana mesmo, sempre são enviados materiais pra 
gente (Profa D-SRM).

A riqueza de tais atividades pôde ser constatada no período de 
observação e ficou registrada também num acervo fotográfico produ-
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zido em duas pesquisas de trabalho de conclusão de curso de Pedagogia 
(LIMA, 2011; FERREIRA, 2011). Os recursos disponibilizados pela 
Sala de Recursos Multifuncionais para o aluno com deficiência udlizar 
em sala de aula envolvem, além daqueles disponibilizados pelo MEC, 
jogos diversificados, quebra-cabeças, brinquedos musicais, revistas em 
quadrinhos, atividades em LIBRAS, etc., boa parte deles produzidos 
pelas próprias professoras das SRMs.

O outro aspecto da questão se refere ao objetivo do trabalho 
lúdico: ele é descrito também como uma forma de ajudar no desen
volvimento dos alunos com relação ao currículo pré-estabelecido, 
como se percebe na fala de A, quando perguntada acerca do objetivo 
do material produzido: “atividades pedagógicas adaptadas para o alu
no melhor desenvolver, pois alguns não acompanham a turma” (Pro- 
fa A-sc). Desse modo, a compreensão de adaptação curricular parece 
ter mais relação com aproximar o aluno do currículo, sem questionar 
este último, do que em mudar o currículo em função dos novos sujei
tos que chegam à escola.

Outro elemento importante que emerge nas análises é o entusias
mo presente nas falas quando a questão é o processo de aprendizagem 
dos próprios professores, como evidencia D: “estou sempre buscando 
informações quando o assunto é inclusão, porque agora ela faz parte do 
meu cotidiano” (Prof. D-sc).

...nessa escola é muito bom, porque a experiência é mais 
vasta né? Nós temos crianças com deficiência auditiva, de
ficiência mental, deficiência visual, então está sendo muito 
bom, está sendo muito gratificante. A gente aprende muito 
com as colegas, a escola é mais aberta no sentido de perce
ber as diferenças e dar mais atenção com as crianças com 
deficiência. As colegas com que eu trabalho, também, elas 
colaboram, ajudam. Então eu estou nessa escola tanto pra 
ajudar e também pra aprender (Profa A-SRM).

Desse modo, os aspectos relativos à aprendizagem docente se 
fundam na experiência prática da inclusão, enquanto que a aprendiza-
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gem discente traz mais elementos do processo de integração, contra
dição que nos parece normal num momento que se desenha como de 
transição das compreensões integrativas para as inclusivas.

Ainda sobre essa visão do aluno, as falas dos professores trazem 
elementos que permitem analisar seus modos de significar sobre os 
alunos em situação de deficiência incluídos na rede municipal de en
sino. Elas mostram esses novos sujeitos como parte de um potencial 
importante na aprendizagem docente, por um lado, mas, ao descrever 
o processo de inclusão como uma tentativa de trazê-los para um currí
culo estático, deixam transparecer uma crença num sujeito idealizado. 
Também a expectativa de maiores possibilidades de atendimento indi
vidualizado como solução para as limitações de aprendizagem apontam 
para uma representação do sujeito isolado, como indivíduo, do que 
como produção das trocas coletivas. A fala da Profa. C é representativa 
dessa compreensão, ao destacar os limites da pessoa no aprender, mes
mo quando enfatiza o desenvolvimento que houve: “é bastante visível 
o desenvolvimento no desempenho das atividades na sala regular, mes
mo dentro dos seus limites” (Profa C-sc).

Fatores intervenientes nas práticas pedagógicas inclusivas 
e saberes a eles vinculados

Considerando os elementos apontados nas análises anteriores, consi
deramos possível apontar determinados fatores que intervém no desenvol
vimento da prática de escolarização inclusiva nas escolas pesquisadas (enten
dendo-se o atendimento especializado como parte integrantes dessa prática).

A contradição entre a superlotação das salas comuns e a ne
cessidade, apontada pelos professores, de um atendimento indivi
dualizado é um dos elementos que, certamente intervém na pratica; 
pode apontar tanto para uma crítica das condições de trabalho d© 
professor, geradoras de poucas possibilidades de acompanhamento 
didático-pedagógico, quanto para uma explicação confortável das ra
zões pelas quais não se pode atender ao aluno que tem necessidades 
diferentes dos demais alunos.
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Numa outra linha interpretativa, a defesa do atendimento indivi
dualizado como a forma pedagógica mais adequada para o atendimen
to dessas necessidades específicas contraria toda uma rede de elabora
ções teóricas da escola sócio-histórica, segundo a qual é fundamental a 
interação cultural entre os diferentes para a produção de novos saberes 
(VYGOTSKY,1989). O risco é a criação de um progressivo isolamento 
dos alunos em situação de deficiência em suas próprias especifícidades, 
criando-se uma relação direta “professor de SRM-aluno com neces
sidades especiais”, com reduzida intermediação dos demais colegas, 
sejam alunos, sejam docentes. Isso contraria os próprios princípios da 
inclusão, já que se baseiam na concepção de aprendizado como pro
cesso que ocorre no interior do indivíduo, a partir de características 
biológicas favoráveis, do esforço individual ou da conjugação das duas 
coisas. Os conceitos de inclusão como convivência entre diferentes e 
de aprendizado como produto pelas interações e enfrentamentos entre 
suas diferenças perdem a força.

Outro fator a ser levado em consideração na análise é a valo
rização da possibilidade de assessoramento do corpo docente pelos 
profissionais da SRM, presente nas falas. Certamente as tensões criadas 
pela sensação de não ter competência e conhecimento suficiente para 
as demandas da inclusão são amenizadas pela existência da sala multi
funcional. Sua presença na escola significa um laboratório pedagógico 
da maior importância, propondo projetos, atividades, proporcionando 
acompanhamento cotidiano nas especificidades, reduzindo, enfim, os 
medos das situações novas, medos que podem ser paralisantes. O pro
blema a ser superado é a compreensão de que essa assessoria e esse 
processo formativo se reduzem ao atendimento a certo tipo cie sujeito, 
ou, pior ainda, às limitações que se imagina serem inerentes a esses 
sujeitos, e não aos potenciais pedagógicos gerados pelas muitas dife
renças presentes na escola.

A defesa da ludicidade como ferramenta pedagógica é outro fator 
que dinamiza as relações pedagógicas nas escolas estudadas. As SRMs des
sas escolas são conhecidas não apenas como a “sala dos alunos especiais”,
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mas também como um espaço de produção de materiais interessantes, de 
planejamento de eventos, de invenção e criatividade. Essa condição modi
fica os saberes tradicionais acerca da sala de recursos, podendo ampliar sua 
função da escola para além daquela baseada na ideia de deficiência.

Por fim, a concepção dos novos sujeitos como seres a serem 
aproximados de uma idealização, assim como o encaminhamento das 
adaptações curriculares nesse sentido, pode ser outro fator que deter
mine as práticas pedagógicas, desta vez na direção de uma essenciali- 
zação dos sujeitos e do fortalecimento da limitação como referência.

Tratar dos fatores que intervém no desenvolvimento de uma. prá
tica de escolarização inclusiva já é tratar dos saberes construídos nessa 
prática. São saberes contraditórios, como todos os saberes, por se tratar 
de produção humana.São saberes que mobilizam crenças acerca de cur
rículo, de aluno, de professor, de eficiência, de deficiência.

Se a inclusão das pessoas em situação de deficiência na educação 
pública não proporcionar a quebra de concepções estáticas de currículo 
e de noções idealizadas e individualizantes de pessoa, ela não terá nenhu
ma contribuição a dar à educação e a transformação da realidade, será 
mais um modismo a ser ultrapassado em pouco tempo. Se, ao contrário, 
pudermos a partir dela repensar nossas concepções de normalidade, de 
aprendizagem, de aprendência, ela pode se configurar num laboratório 
permanente que ajude a redefinir a educação. Conforme Fischman e Sa
les, em estudo acerca das pedagogias críticas e seus efeitos na formação 
docente, há professores que “respondem criativamente [aos desafios do 
cotidiano], experimentam alternativas didáticas [...] correm riscos para 
tentar resolver problemas pedagógicos” (2010, p.12). Queremos crer que 
os professores que participaram de nossa pesquisa têm essas característi
cas, e a superação de noções fragmentadas e idealizantes acerba dp huma
no e do aprender podem ser forjadas a partir de seus saberes, elaborados 
no esforço de produzir “inclusividades”.
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Introdução
A inclusão das Pessoas com Necessidades Especiais Educacio

nais foi possível a partir das décadas finais do século passado quando 
começou a ser garandda por lei. Segundo dados da Organização das 
Nações Unidas, existem aproximadamente 500 milhões de pessoas 
no mundo com alguma deficiência, e 80% desse total se encontram 
nos países em vias de desenvolvimentos como é o caso do Brasil. O 
censo do IBGE de 2000 menciona que 14,5% da população brasileira 
possui algum tipo de deficiência. Esses dados mostram a grande ex
clusão que perdurou até meados do século passado.

A educação escolar de pessoas com necessidades especiais, 
enquanto política pública no Brasil é recente. Confprme Mazzota 
(2005), ela ocorre somente no final dos anos cinquenta-r-e início da 
década de sessenta do século XX.

O movimento dos direitos humanos nos países desenvolvidos e suas 
influências sobre os demais favoreceram consideráveis mudanças no proces
so de aceitação das pessoas com necessidades especiais, pois a partir daí se
16 Pesquisadores do Núcleo de Educação Inclusiva -  NEI -  UFOPA -  Santarém
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formaram classes especiais nas escolas comuns visando, assim inserir estas 
pessoas na rede regular de ensino. Segundo recomendava o Programa de 
Açao Mundial para Pessoas com Deficiências, elaborado em 1982, pedago- 
gicamente o ensino das pessoas com necessidades especiais deve acontecer 
dentro do sistema regular de ensino.

Conforme o Decreto, n 6.571/2008 o local de atendimento especia
lizado para as pessoas com necessidades especiais são as salas de recursos 
dotadas de equipamentos, mobiliários, materiais didáticos e pedagógicos.

A Resolução CNE/CEB N° 2/ 2001 destaca que os princí
pios e o atendimento educacional inclusivo, não se restringe apenas 
à inserção do aluno com necessidades especiais no espaço escolar, 
nas classes comuns, existindo princípios pedagógicos a serem segui
dos, entre os quais o de educar para a diversidade, isto é, o respeito 
às diferenças individuais e culturais dos indivíduos.

Para Carvalho (1997), a escola inclusiva apresenta o desafio de 
transformar a docência e adotar na escola uma nova pedagogia capaz 
de educar a todos (as), tendo como princípio a educação inclusiva 
e para a diversidade. É necessário, então, ao nos depararmos com a 
diversidade (e adversidade) no cotidiano da escola, “buscar diferentes 
soluções para que o aluno aprenda” (KASSAR, 2006, p.126).

O artigo api esentado aqui faz parte dos estudos da política de 
educação inclusiva no estado do Pará, tendo como foco a prática da 
escolarização inclusiva e o atendimento especializado na Amazônia 
Paraense, com o seguinte problema para investigação: como são efe
tivadas, em escolas públicas de municípios do Estado do Pará, as prá
ticas de escolarização inclusiva e o atendimento especializado?

Como objetivo geral desse estudo buscou-se verificar e analisar 
como se desenvolvem as práticas de escolarização inclusiva e o aten
dimento especializado em escolas de redes municipais de ensino do 
Estado do Pará.

No município de Santarém a pesquisa foi realizada em  duas esco
las municipais de ensino fundamental, uma localizada em um  bairro pe
riférico e outra localizada numa região mais próxima ao centro da cidade.
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A.mbas as escolas possuem salas de recursos multifuncionais e são polos 
no atendimento educacional especializado de pessoas com necessidades 
educacionais especiais, assim atendem estudantes da própria escola, bem 
como de escolas adjacentes.

Este artigo visa apresentar parte dos dados da pesquisa realizada 
em 2011-2012, a partir das entrevistas e da observação das ações educa- 
dvas que envolveram professores que atuavam nas salas de recursos mul
tifuncionais, bem como os que atuavam nas classes comuns que tinham 
PNEEs em duas escolas da rede municipal de ensino em Santarém. Fo
ram selecionadas duas classes comuns em cada escola, com seus respec
tivos professores, mais dois professores que atuam nas salas de recursos 
de cada escola, totalizando oito professores envolvidos na pesquisa.

Os quatro docentes das salas comuns atuavam no Ensino Fun
damental das séries finais, visto que a pesquisa realizada 2009-2010 
foi desenvolvida com professores do Ensino Fundamental das séries 
iniciais. Não foi possível investigar com mais proximidade o trabalho 
desenvolvido pelos professores que atuavam nas classes comuns, pois 
apresentaram uma certa resistência quanto a presença dos pesquisado
res na sala de aula; já o acompanhamento dos professores responsáveis 
pelas classes comuns da escola B foi inviabilizada pelo motivo desta 
estar em reforma.

Os entrevistados foram identificados com nomes fictícios para 
preservar a integridade de suas identidades como disposto a seguir. 
Escola A e Escola B. Os professores que atuam nas salas de recursos 
serão chamados de: PI SR Escola A, P2 SR Escola A, PI SR Escola B 
e P2 SR escola B; já os professores que atuam nas classes comuns serão 
nomeados de: PIS Reg Escola A, P2S Reg Escola A, PIS Reg Escola B
e P2S Reg Escola B. ' V*

Desse modo, a seguir discorremos sobre a efetivação da prática de 
educação inclusiva na rede municipal de Santarém, através dos mecanis
mos de organização do sistema de ensino regular, a inclusão da demanda 
de pessoas com necessidades especiais, a prática e efetivação da inclusão 
nas salas de recursos e classes comuns.
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Projeto Político Pedagógico

No que se refere aos dados sobre as escolas pesquisadas, cabe 
destacar que o Projeto Político Pedagógico das duas escolas cenário das 
investigações já fazem referência à inclusão de PNREs e se percebeu 
que no cotidiano das mesmas os profissionais da educação se esforçam 
para exercitar a inclusão. Todavia verificou-se que ainda há limites no 
que se refere à formação dos profissionais para a inclusão, principal
mente dos que atuam nas turmas regulares.

O Projeto Político Pedagógico da Escola B apresenta uma pro
posta curricular que se concretiza através dos conhecimentos adquiri
dos na vivência do estudante com necessidades especiais e dos métodos 
didáticos específicos de cada necessidade. Segundo o PPP dessa escola 
esses métodos são trabalhados com objetivo de desenvolver a socializa
ção, bem como o aprimoramento da leitura e da escrita, necessários ao 
convívio e comunicação social e o que rege a proposta do AEE.

Mesmo havendo avanços em nível de propostas inscritas no PPP 
das escolas pesquisadas, fica perceptível que o processo de inclusão 
esta ocorrendo nas escolas, mas ainda há limites em sua efetivação no 
cotidiano, pois foi verificada a necessidade dos profissionais que atuam 
nas classes comuns dialogarem mais com os que atuam nas salas de 
recursos.

Vale ressaltar ainda que as maiores dificuldades estão relaciona
das aos profissionais que atuam nas classes comuns, pois trabalham 
com hora aula. A dinâmica de suas atividades são corridas entre uma 
escola e outra e não dispõem de tempo suficiente para dialogarem com 
os profissionais que atuam nas salas de recursos.

Constatou-se, ainda, que os professores que atuam nas classes 
comuns não compreendem os estudantes com NEEs como seus, mas 
dos professores que atuam na sala de recursos. Por outro lado, foi5veri
ficado que a escola não se organiza, em seu planejamento, para a reali- 
zaçao de encontros entre estes profissionais definindo as competências 
de cada um no ambiente escolar segundo a Política Nacional da Educa
ção Especial com perspectiva da Educação Inclusiva de 2008.
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Na observação foi verificado que as profissionais que atuam nas 
salas de recursos têm clareza sobre suas competências pedagógicas, en
tre elas a de minimizar as barreiras arquitetônicas e atitudinais para que 
as PNEEs possam desenvolver-se o melhor possível no contexto da 
escola e da sociedade (BRASIL, 2008), todavia ainda atuam com ati
vidades reforçadoras das classes comuns para que os estudantes com 
NEEs possam participar com mais inteireza do processo de escolariza-

ção viabilizada pela escola.

Perfis dos Entrevistados
Todas as professoras que atuam nas salas de recursos multifun

cionais possuem formação de nível superior e são especialistas em Edu
cação Especial. Ao longo da pesquisa de campo, observou-se que essas 
profissionais vivenciam todo um processo de formação continuada em 
serviço, que discutem diferentes temas que são pertinentes a educaçao 
inclusiva e, portanto, a compreensão da diversidade e das pessoas com
necessidades educacionais especiais.

O exercício da formação continuada em serviço e da formação 
inicial em educação inclusiva nos cursos de licenciaturas e de fonoau
diologia é uma exigência da Política Nacional da Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008. Essa formação apresenta 
duas frentes importantes na formação dos professores: aos que atua
rão no Atendimento Educacional Especializado que desenvolvem suas 
atividades nas salas de recursos com as pessoas que apresentam neces
sidades educacionais especiais e dos profissionais da educaçao geral, 

trabalhando a inclusão.
Todavia, foi percebido que os profissionais das classes comuns 

ainda não conhecem suficientemente os documentos legaisflue orien
tam a inclusão de PNEEs na rede regular de ensino, tampcTüco sao 
orientados nos campos teórico e prático para lidarem com a diversida-
de/diferença, incluindo nesta as PNEEs.

Diante desta situação foi verificado que, desde a Constituição 1988 e a 
LDBEN 1996 e com a Política de Inclusão de PNEEs, permanece o traba-
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lho na perspectiva da sensibilização dos profissionais da educação geral para 
a inclusão daquele segmento social marginalizado em seu direito a uma boa 
qualidade de ensino inscrito no processo de ensino-aprendizagem.

Atendimento escolar e inclusão

As escolas pesquisadas atendem 45 PNEEs incluídos nos três 
turnos de funcionamento, sendo que 27 são da escola A e 18 da escola 
B, como disposto no quadro abaixo:

N° de alunos com deficiência atendidos por escola
D A D l D M D V D F T o t a l

E s c o l a  A 03 20 02 00 02 27

E s c o l a  B 06 09 00 02 01 18

45

Fonte: Projeto Político Pedagógico e sujeitos da pesquisa, 2011

Atendimento nas salas de recursos multifuncionais

Observa-se que na sala de recurso o atendimento é realizado apenas 
a educandos com necessidades educacionais especiais, desse modo, esses 
educandos são distribuídos entre os profissionais que atuam neste espaço. 
No ano de 2011, na Escola A, havia vinte e sete educandos atendidos, já na 
Escola B foram atendidos 37. Esses alunos foram atendidos no contratur- 
no de suas atividades educativas nas turmas comuns. Nestas turmas foram 
incluídos até três educandos com necessidades educacionais especiais, sen
do que as turmas variavam de vinte a quarenta educandos.

As professoras da sala de recurso multifuncional da Escola B re
lataram que ao longo do ano letivo as pessoas com necessidades educa
cionais especiais vão chegando à escola, pois algumas são remanejadas 
de outras escolas.

Nas duas escolas pesquisadas as professoras que atuavam nas 
salas de íecursos multifuncionais bem como as que trabalhavam nas 
classes comuns relataram que atendiam alunos com deficiência visual, 
auditiva, intelectual, física, múltipla, cegas e com baixa visão.
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O processo de enturmação era iniciado com a inserção dos 
alunos com necessidades educacionais especiais nas turmas regu
lares seguido de um atendimento especializado propiciado nas sa
las de recursos multifuncionais através do diagnóstico da coorde
nação de educação especial da Secretaria M unicipal de Educação. 
Assim nas salas de recursos m ultifuncionais os alunos com neces
sidades educacionais especiais eram distribuídos entre os profis
sionais que atuam nesse espaço, havendo uma escala de atendi
mento para os mesmos.

É necessário destacar que segundo a Política Nacional 
da Educação Especial, na Perspectiva da Educação Inclusiva, o 
atendimento educacional especializado não é substitutivo à educação 
geral. Esse serviço visa eliminar barreiras pedagógicas e atitudinais 
e busca possibilitar uma participação mais plena desses sujeitos no 
ambiente escolar, bem como da sociedade em geral.

O atendimento educacional especializado identifica, ela
bora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade 
que eliminem as barreiras para a plena participação dos 
alunos, considerando as suas necessidades específicas. 
As atividades desenvolvidas no atendimento educacio-nal 
especializado diferenciam-se daquelas realizadas na sala 
de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. 
(BRASIL/MEC, 2008, p. 16)

Todavia, nas escolas pesquisadas, as professoras lotadas no 
AEE se preocupam com o rendimento escolar de seus alunos in 
cluídos nas turmas regulares. Essa situação as impulsionam a reali
zar atividades reforçadoras dos conteúdos trabalhados n^s classes 
comuns, mas, além dessas atividades, também ja se disponibilizam  
a realizar outras que tem valorizado as potencialidades c a iden ti
dade dos educandos com necessidades educacionais especiais, sua 
socialização, a formação da diversidade/diferença no contexto da 
escola inclusiva.



Atendimento de PNEEs nas classes com uns

A Constituição Federal, a LDBEN, e outros documentos oficiais 
ja propõem que as PNEEs devam ser atendidas preferencialmente na 
rede regular de ensino e, em 2008, a Política N ac io n a l da Educação 
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva estab eleceu  que:

A educação especial é uma modalidade de ensino que 
perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, realiza o 
atendimento educacional especializado, disponibiliza os 
serviços e recursos próprios desse atendimento e orienta 
os alunos e seus professores quanto a  sua utilização nas 
turmas comuns do ensino regular. (BRASIL, 2008, p. 16)

Nesta política pode se verificar as atribuições do A H E  bem como a 
do atendimento às PNEEs nas classes comuns. Identifica-se que o AEE 
não se sobrepõe ao atendimento nas classes comuns e a  finalidade do 
primeiro está na eliminação das barreiras arquitetônicas e atitudinais para 
que a PNEE possa se inserir o mais plenamente na esco la e  na sociedade.

Compreende-se que mesmo a política da educação inclusiva sendo 
trabalhada no Brasil desde início dos anos 90, o processo de  inclusão na es
cola ainda se encontra fortemente marcado pela sensibilização dos docentes 
para uma prática efetiva com a diversidade/diferença nas c la sses comuns.

Nas salas comuns as professoras relataram que s ã o  incluídos, no 
máximo três alunos com necessidades educacionais especia is , por tur
ma, na maioria dos casos com a mesma deficiência.

O critério é estar regularmente matriculado n a  rede pública 
do município. Após isso tem que frequentar as aulas re
gularmente em contraturno com o seu horário  de estudo. 
Para cada turma de 25 alunos é possível atender até de 1 a 5 
alunos, mas aqui na escola temos turmas com , no máximo 
3 alunos com necessidades especiais (PI S R  Escola B).

As piofessoras das turmas comuns têm o conhecim ento de que a  
inclusão de um aluno com necessidade educacional especia l pressupõe a  
diminuição de cinco alunos que não apresentam necessidades educacionais

110



111

aparentes. Todavia, relataram que mesmo havendo dois a três alunos inclu
ídos nas turmas comuns as salas de aula ainda permanecem muito cheias o 
que dificulta o atendimento a esses alunos, além da dificuldade natuial que 
apresentam em não saberem lidar com mais essa diversidade de sujeitos.

Geralmente as professoras que atuam nas classes comuns não 
tiveram, em sua formação inicial, discussões e problematizaçõcs sobie 
o atendimento à PNEEs, esse desconhecimento representa um nó para 
o atendimento desses sujeitos que estão incluídos nas classes comuns.

As professoras relatam sobre as dificuldades que sentem ao lida
rem com os alunos NEEs e os demais que integram as classes comuns, 
que são muitos, mas diante da observação das ações educativas desses 
profissionais se percebeu que sentem dificuldades em lidar propria
mente com as PNEEs por não compreenderem: como elas aprendem? 
Como realizar suas ações pedagógicas no cotidiano da sala de aula? 
Como avaliá-las? E,ssas questões são imprescindíveis.

Oliveira considera como necessidade fundamental que os cursos 
de formação inicial de professores levem “o professor a assumir uma 
postura reflexiva permanente sobre o seu ensino” (2010, p.144). Para 
que isso ocorra com eficácia, faz-se necessário ainda que as agências de 
formação inicial de professores reconheçam a importância de: •

Tratar de questões relativas ao ensino das pessoas com 
necessidades [educacionais] especiais -  entre os quais 
aqueles que apresentam deficiência — durante a forma
ção inicial dos educadores, contribui para eliminar muitas 
barreiras que impedem a inclusão escolar desses educan- 
dos à escola regular. É importante que todos os docen
tes tenham conhecimentos sobre as necessidades de seus 
alunos, sobre como lidar com eles, como orgajjizar o en
sino e o currículo de maneira a atender as necessidades 
de todos. (MARTINS apud OLIVEIRA, 2010, p. 142-143)

Quando se indagou às professoras se houve um preparo da es
cola para a inclusão de PNEEs, todas relataram que não, mas cada uma 
destacou argumentos importantes para serem refletidos.
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Dentre esses argumentos, alguns proferidos pelas professoras 
que atuavam nas salas de recursos multifuncionais apresentaram um 
olhar mais otimista no que se refere à inclusão e ao atendimento a 
diversidade, todavia as professoras da SRM da Escola B e as que de
senvolviam suas atividades educativas nas classes comuns trouxeram 
inquietações de quem vive o cotidiano da sala de aula sem um preparo 
e infraestrutura para desenvolver suas atividades laborais.

A partir das proposições expostas por elas foi verificado que a inclu
são de pessoas com necessidades educacionais especiais precisa ser discutida 
por todos os profissionais que atuam na escola e isso inclui do porteiro da 
escola ao professor que atua na sala de aula. Faz-se necessário repensar e su
perar práticas educativas conservadoras em que o professor assume o lugar 
do saber e o aluno situa-se em um não lugar. É importante que a escola adote 
posturas dialógicas e isso precisa estar impresso em seu Projeto Político Pe- 
dagógico, bem como nas práticas relacionais cotidianas. É importante que 
os sujeitos da comunidade escolar internalizem um olhar humano recíproco 
para então haver a promoção de ensino-aprendizagem em que todos tenham 
condições dc acesso aos saberes elaborados pela sociedade, além da perma
nência na escola com o prazer de conhecer algo novo.

Oliveira (2007) destaca que a inclusão de pessoas com necessida
des educacionais especiais na escola:

Tornou-se para alguns educadores um problema para 
a escola, que antes não era um problema, porque eles 
estavam fora do espaço escolar, não pertenciam ou 
pertenciam de forma segregada ao grupo de educan- 
dos da escola. De invisível passaram a ser visíveis, de 
não problema passaram a ser problema, evidenciando 
não a inclusão, mas a passagem, a transição qualitati
va de um estado de negação a um estado de proble- 
matização. (p.39)

A visibilidade conquistada por esse grupo da sociedade que pos
sui um histórico bem marcado de exclusões sociais representa a possi
bilidade do reconhecimento de suas identidades enquanto seres sociais
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c|tie possuem possibilidades de aprendizagens, interações sociais, posi 
cionamentos político, ético e estético no mundo em que estão inseridos.

Condições infraestruturais / acessibilidade

Dessa maneira, as narrativas das professoras indicam que, mes
mo havendo uma infraestrutura favorável para o atendimento espe
cializado este ainda deixa a desejar, pois o pouco que elas possuem 
cm termos tanto estruturais quanto de recursos materiais (didáticos ou 
não) nem sempre funcionam como constatado na fala a seguir:

A estrutura dela o tamanho é boa, mas ainda está faltando 
vários recursos. Tem banheiro, os computadores, mas só 
tem um funcionando. Tem um vídeo, têm os equipamen
tos do aluno que estão guardados (PI S Rec Escola A).

No que se refere à relação/interação entre os profissionais que atuam 
nas salas de recurso multifuncionais e os que atuam nas salas de aula comuns, 
identificou-se que há pouca interrelação entre estes sujeitos. Segundo os rela- 
!< >s, geralmente os profissionais se reúnem na semana pedagógica ou em in
tervalos longos de tempo, trimestralmente ou semestralmente, mas quando 
isso ocorre discutem questões relacionadas ao rendimento escolar dos alu
nos, tais como a indisciplina, a pouca participação dos pais nas atividades e 
11< > acompanhamento de seus filhos, entre outros temas que acabam toman
do o espaço das discussões sobre as ações educativas a serem desenvolvidas 
com os alunos que apresentam necessidades educacionais especiais.

Geralmente são tratadas questões aqui da Escola como 
baixo rendimento, se tá acontecendo baixo rendimento 
na sala, então é tratado isso no grupo e outra questão 
tratada aqui é da indisciplina (PI S Rec Escola A).
Para falar do assunto em si é muito raro, multd raro mes
mo, tem a reunião normal dos técnicos da escola pra falar 
dos assuntos de modo geral da escola. Ai quando tem o as
sunto daqui que é pra jogar pro grupão, ai a gente aproveita 
e coloca, mas reunião em si para tratar dos assuntos daqui 
não tem, não vou mentir, não tem (P2.S.Rec Escola B).
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Observa-se com clareza a dificuldade encontrada pelos profissic 
nais da escola para a realização de um planejamento que congregue 
profissionais que atuam em espaços diferenciados (laboratórios^ sal* 
de recurso multifuncionais, bibliotecas e etc...) e que sequer há a com
preensão de quais seriam as habilidades e competências das professoras 
que atuavam na sala de recursos.

Ve-se que as comunidades escolares, na figura dos responsáveis, 
bem como os profissionais que atuam nas turmas regulares, entendem 
que as açoes a serem desenvolvidas nas salas de recursos com os alunos 
que apresentam necessidades educacionais especiais são de reforço das 
açoes educativas que são desenvolvidas nas salas comuns, portanto as 
ações das salas de recursos seriam uma extensão das ações desenvolvi
das nas salas de aula regulares.

Percebe-se ainda que alguns profissionais que atuam nas salas de 
aulas comuns compreendem que as pessoas com necessidades educa
cionais especiais chegam instruídos (pelos profissionais do AEE) nas 
turmas regulares, desse modo cabe aos profissionais realizar algumas 
adaptações para que o aluno alcance um bom desempenho escolar.

Eu acredito que quando ele chega até a minha sala, ele já 
toi instruído para acompanhar os outros alunos, a única 
adequação é eu me voltar para ele se ele é surdo e adaptar, 
se ele tem dificuldades de visão amplio as letras na lousa 
(Pl.S.Reg Escola B).

Esse ponto é passível de discussão, pois foi verificado o risco de 
os profissionais que atuam nas turmas regulares incorrerem em equívo
cos teonco-práticos no que se refere ao movimento de inclusão social e 
escolar das pessoas que apresentam necessidades especiais.

E importante ressaltar que a partir da década de 90 do século 
XX há um movimento social e escolar de pessoas com necessidades 
educacionais especiais que resultou na Política de Inclusão. Esta 
pressupõe que a escola deve se estruturar nos aspectos físicos, atitudinais, 
políticos e pedagógicos para o atendimento da diversidade, sendo nela 
incluídas as pessoas com necessidades educacionais especiais.



115

Considerações Finais
Os dados elencados na pesquisa demonstram que os documen- 

,„ s legais das escolas como PPP sinalizam uma discussão sobre a inclu
são das pessoas com necessidades educacionais especiais, bem como o 
atendimento desses alunos nas turmas regulares, alem do atendimento 
especializado nas salas de recursos multifuncionais. Essas problemati- 
/ações sobre a inclusão já tem sensibilizado alguns profissionais que 
atuam nas escolas, mas ainda há muito a se fazer para que sejam garan- 
lidos, com qualidade, o acesso e a permanência dos alunos com neces- 
sidades educacionais especiais nas classes comuns.

Verificou-se que a temática da inclusão precisa ser discutida na esco
la de maneira mais ampla, não se restringindo aos profissionais que atuam 
nas salas de aula, mas a toda comunidade escolar incluindo porteiros, pais, 
serventes, professores, técnicos administrativos, gestores, demais estudan
tes e todos os sujeitos que interagem no ambiente escolar.

Assim, a sensibilização da comunidade escolar para a inclusão 
de pessoas com necessidades educacionais especiais permitira novas 
posturas (atitudes) e práticas pedagógicas no trato com as diferenças 
individuais de cada sujeito que adentra ao ambiente escolar.

Foi possível observar que a escola precisa pensar, de maneira 
mais articulada, suas ações educativas, havendo assim a necessidade de 
realizar um planejamento coletivo que congregue os professores que 
atuam nos diversos espaços da escola como: laboratórios, salas de aula 
regulares, salas de recursos multifuncionais e outros que existirem.

A pesquisa de campo e a observação realizada nas duas escolas mu
nicipais apontaram que os profissionais que atuam nas classes comuns, 
bem como os que desenvolvem suas ações educativas nas salas de recursos 
multifuncionais somam esforços para a realização da educççao mclusiva. 
Contudo foi percebido que os professores que atuavam nas Saks comuns 
apresentam maiores dificuldades em compreender o processo de inclusão.

Assim, a Sala de Recursos Multifuncionais ainda é concebida 
como espaço segregado da escola e o aluno com necessidade educacio
nal especial ainda é visto como o aluno de responsabilidade das profes
soras das salas de recursos.
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ESCOLARIZAÇAO INCLUSIVA NO 
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ

Irene Elias Rodrigues (Coorçl)1 
Maria da Conceição Pereira Bugarim

Introdução
A pesquisa em pauta faz parte de um trabalho mais abrangente 

realizado pela Rede de Educação Inclusiva na Amazônia Paraense que 
pretende verificar como está sendo processada a educação inclusiva em 
diferentes municípios do Estado do Pará e como as Salas de Recursos 
Multifuncionais estão atuando para viabilização da inclusão escolar.

A pesquisa foi realizada no município de Tucuruí, localizado no 
Sudeste do Estado do Pará, à margem esquerda do Rio Tocantins, sendo 
banhado por ele de Norte a Sul. Tem sua origem no município de Baião 
que, atualmente, é um de seus pontos de divisa. O seu nome é de origem 
indígena e significa “Rio das Formigas” ou “Rio dos gafanhotos”. A 
distância da capital, Belém, é de aproximadamente 280 km em linha reta, 
400 km por via fluvial, 485 km por via terrestre e 285 km por via aérea.

A localização geográfica privilegiada e suas riquezas naturais des
pertaram interesses no Governo Federal que criou dois grandes pro
jetos: a Estrada de Ferro Tocantins (EFT) e a Usina Ffidrelétrica de 
Tucuruí (UHT). Esses projetos, implantados em momentos diferentes, 
trouxeram para o município, um desenvolvimento econômico bastan
te significativo, porém, foram, também, responsáveis pelo surgimento

17 Pesquisadoras do Grupo de Pesquisa Educação Populai/Educação Inclusiva 
NEP-UEPA- Tucuruí
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de problemas socioculturais que afetaram a sua estrutura político-ad- 
mimstrativa. A constiução da estrada de ferro deu inicio ao processo 
de desenvolvimento do município, ocasionando a sua emancipação do 
município de Baião. Posteriormente, a construção da usina hidrelétrica 
transfoi mou o município em todos os seus aspectos, redimensionando 
as estruturas político-administrativa, sociocultural e econômica, o que 
fez com que Tucuruí se transformasse em um dos municípios mais 
importantes do Sudeste paraense.

O município de Tucuruí, devido à sua origem ser formada por pes
soas de diferentes partes do Brasil, aprendeu a conviver com um processo 
multicultural intenso. Seus primeiros habitantes foram, gradativamente, ab
sorvendo as diferentes culturas trazidas de outras regiões, o que torna difí
cil identificar, com clareza, uma cultura específica originária do município.

Construir e cultivar políticas de inclusão pressupõe pla
nejar novas formas de atuação, com intencionalidade e 
ousadia, a fim de que os aspectos criativos do trabalho 
docente possibilitem novas formas de intervenção que 
garantam a participação de todos em diferentes campos 
de atuação e em diferentes espaços. Aqui, mais uma vez, 
o sujeito professor entra em cena, na medida em que pla
nejar é pensar e criar estratégias. O pensar é um ato indi
vidual, mas não é solitário. Afinal, não podemos esquecer 
que ninguém pensa sozinho. Pensar envolve ouvir e ser 
ouvido pelos outros. É no pensar com o outro e para o 
outro que o professor pode encontrar as estratégias ade
quadas a cada tipo de situação e problema enfrentado. 
(SANTOS; PAULINO, 2008, p. 62)

Como podemos observar nas considerações de Santos e Paulino, 
a convivência com a diversidade nos obriga a buscar estratégias diferen
ciadas de trabalho e pensar de forma cooperativa na busca de soluções 
para os diferentes desafios que a arte de educar nos coloca. As escolas 
envolvidas na pesquisa dispõem de uma diversidade de clientela capaz 
de transformar as ações educativas em exercício de ações inclusivas.
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A presente pesquisa apresenta um estudo de campo, com aborda
gem qualitativa. Esta concepção de estudo, entre outras características, 
implica analisar o contexto onde as situações ocorrem, valorizando o 
significado que as pessoas dão às situações e eventos. A pesquisa refaz- 
-se constantemente no próprio processo de investigação, admitindo a 
existência da subjetividade e da reflexividade na construção de significa
dos (BOGDAN; B1KLEN, 1994). Pretende-se investigar como ocorre o 
processo de escolarização inclusiva no município de Tucuruí (PA).

O estudo foi realizado em duas escolas que trabalham com educa
ção inclusiva, uma de educação infantil e a outra de ensino fundamental da 
Rede Municipal de Ensino em Tucurui (PA). O total de professores partici
pantes são 14 (catorze), sendo 12 (doze) professores de sala comum onde 
existiam alunos inclusos e 02 (dois) professores de sala multifuncional, um 
de cada escola, pois a maioria dos professores exerce suas atividades do
centes em dois turnos de trabalho. As doze professoras da sala comum, são 
seis de cada segmento.

Com o objetivo de preservar a identidade dos profissionais envol
vidos na pesquisa, eles foram identificados por códigoslh Para analise 
dos dados foram adotados os seguintes procedimentos técnicos: após a 
coleta dos dados os mesmos foram interpretados e analisados com base 
na técnica de análise de conteúdo de Bardin (1977), com o objetivo de 
levantar categorias emergidas das falas e significações dos sujeitos acetca 
das práticas do professor e o processo de escolarização dos alunos com 
algum tipo de necessidade especial. As informações citadas nas entrevis
tas foram associadas com dados da literatura cientifica.

Neste artigo, apresentamos dados sobre as escolas p esqu isadas 
da educação infantil e do ensino fundamental; o atendimento esco lar 
nas salas comuns; a caracterização das salas de recursos^nultifuncion.if.

18 Professor de educação infantil sala regular (PEISR-1, PElStè-2, PI-ISIi-, 
PEISR-4. PE1SR-5, PEISR-6); professor de educação infantil sala miillllim 
cional (PEISMF); professor do ensino fundamental sala regular (PHFSR I, t*ltF
FSR-2, PEFSR-3, PEFSR-4, PEFSR-5, PEFSR-6); professor do oiium» ......<"
mental sala multifuncional (PEFSMF); coordenadora pedagógica «Ia «’dm a ^ "  
infantil (CPEI); coordenadora pedagógica do ensino fundam enta l l< I T I  I
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e das salas comuns; aspectos pedagógicos e informações sobre a prática 
docente nas Salas de Recursos Multifuncionais e Salas Comuns.

Dados sobre as escolas pesquisadas: Escola de Educação 
Infantil e Ensino Fundamental

A escola de educação infantil atende alunos de três a cinco anos de 
idade, é composta por 207 (duzentos e sete) discentes, 13 (treze) docentes, 
1 (uma) diretora, 1 (uma) assessora técnica, 1 (uma) coordenadora pedagó
gica, 1 (um) agente administrativo e 10 (dez) apoios operacionais. A escola 
de ensino fundamental tem 437 (quatrocentos e trinta e sete alunos), 22 
(vinte e dois) professores, 1 (uma) diretora, 1 (uma) assessora técnica, 1 
(uma) coordenadora pedagógica, 2 (dois) auxiliares administrativos, 1 (uma) 
secretária, 2 (dois) técnicos de biblioteca, 1 (um) técnico de informática, 13 
(treze) apoios operacionais e 3 (três) vigias.

Km função dos terrenos acidentados, tanto a escola de Educação 
Infantil como a de Ensino Fundamental não possuem acessibilidade, o 
que dificulta o acesso a todas as dependências, principalmente aquelas 
situadas na parte mais alta do terreno. Não existe identificação que pos
sibilite a livre mobilidade ao deficiente cego ou de baixa visão

Segundo informação das professoras que atuam em sala de en
sino regular nas duas escolas, as mesmas possuem Projeto Político Pe- 
dagógico (PPP), porém os professores não tem acesso ao projeto, o 
que, segundo as mesmas, fica difícil assegurarem se o referido projeto 
contempla em suas ações o processo de inclusão. Informam que não há 
formação continuada para os professores do ensino regular. Portanto, 
cada professor busca, individualmente, a sua formação arcando com as 
despesas advindas desta.

Atendimento Escolar e Inclusão nas Salas Comuns

Os alunos atendidos nas duas escolas pesquisadas, geralmente 
pertencem ao mesmo bairro da escola e quando são encaminhados de 
outros bairros existe condução para trazê-los até a escola. Nas salas 
comuns de ambas as escolas a lotação é feita seguindo os mesmos cri



térios utilizados para o ensino regular, isto é, uma média de 25 (vinte e 
cinco) a 35 (trinta e cinco) alunos por turma e a inclusão de 1 (um) a 3 
(três) alunos especiais por sala de aula, dependendo do grau de com
prometimento do aluno.

Os alunos especiais, geralmente, são oriundos da mesma escola 
ou de escolas da circunvizinhança e, raramente, devido à distância, sao 
provenientes de escolas de outros bairros. A enturmação desses alunos 
é feita e acompanhada pelos profissionais da equipe de inclusão, que 
procuram incluir o aluno analisando o perfil do professor, a problemá
tica do aluno e o número de alunos existentes em sala de aula.

A participação dos alunos especiais nas diferentes atividades 
das escolas é efetiva não havendo nenhum tipo de discriminação. 
A relação entre professores e alunos, alunos entre si e adm inis
tração, tanto na escola de educação infantil quanto na escola de 
ensino fundamental, é considerada amistosa, o que facilita o pro 
cesso de ensino-aprendizagem e contribui para o exercício de uma 
proposta inclusiva.

A proposta de inclusão de todos como participantes 
da produção social, cultural e econômica enfatiza a 
igualdade concreta entre os sujeitos, com o reconhe
cimento das diferenças no aspecto físico, psicológico 
e cultural. A diversidade não se opõe à igualdade. A 
desigualdade socialmente construída é que se opoe a 
igualdade, pois supõe que uns valem menos do que os 
outros. O enfrentamento e a superação dessa contra
dição são tarefas cotidianas em uma proposta de Edu
cação Inclusiva. (LIMA, 2006, p. 21)

Como nos coloca Lima (2006), na efetiva ação inclusiva é impor
tante que cada elemento do processo reconheça a sua importância sem 
deixar de respeitar a importância do outro, pois para que haja de fato a 
inclusão é preciso superar as adversidades e aceitar as diferenças.
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Caracterização das Salas de Recursos Multifuncionais 
na Educação Infantil e no Ensino Fundamental

A sala multifuncional que funciona na escola de educação in
fantil está instalada em espaço razoável não se equiparando ao espaço 
físico de uma sala de aula regular. Possui um número significativo de 
materiais didáticos, porém alguns subaproveitados ou pouco utilizados. 
Existe, poi patte da professora, uma preocupação em manter os mate
riais cm perfeito estado de conservação. Essa preocupação acentuada 
acaba impedindo os alunos de explorarem todos os materiais disponí
veis para uso.

/V sala multifuncional que funciona na escola de ensino funda
mental foi instalada em um espaço físico pequeno que, no entanto, 
abriga um número bastante grande de materiais didáticos. Apesar 
de os alunos utilizarem com frequência os recursos disponíveis, há 
jogos educativos sem uso, bem como materiais que as professoras 
desconhecem como e para que utilizar. Essa atitude nos faz acre
ditar que faltou treinamento aos professores sobre o uso adequado 
dos materiais disponíveis.

Na Educação Infantil o tempo disponibilizado ao atendimento do alu
no não é utilizado totalmente, o que prejudica a sistematização do trabalho. 
Esse problema está relacionado ao retorno do aluno no contraturno devi
do o horário regular de saída e entrada dos alunos e a dificuldade no cum
primento de horário do transporte escolar, fatores que acarretam atrasos 
no retorno do aluno e, consequentemente, prejudicam o seu atendimento 
nas atividades desenvolvidas na sala multifuncional. Referente ao assunto 
a professora explicou:

Quando estuda no turno da manhã é mais complica
do, pois a mãe sempre chega atrasada no contraturno 
alegando não ter tempo para chegar em casa almoçar 
e retornar a pé para a escola. Raramente eles chegam 
e saem no horário estabelecido, isso atrapalha o nos
so trabalho e interfere no desempenho deles (PEIS- 
MF- EDUCAÇÃO INFANTIL).
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No Ensino Fundamental, com referência ao atendimento no 
contraturno, o problema de atraso do aluno no horário de atendimento 
é bem menor, pois os alunos são maiores e já se locomovem de forma 
independente e conseguem perceber a importância do trabalho realiza
do nas salas multifuncionais para seu desempenho escolar. Ao abordar 
sobre o assunto, a professora fez a seguinte colocação:

Nós não temos grandes problemas com os horários de 
atendimento. Os atrasos dos alunos são pequenos e não 
trazem prejuízos para a sua aprendizagem (PEFSMF).

Tanto na Educação Infantil como no Ensino Fundamental há 
pouca articulação no c]ue concerne a efetivação do trabalho desenvol
vido com o aluno especial, entre os professores que atuam nas salas 
multifuncionais e os demais professores de sala comum com alunos in
clusos. Essa ausência de articulação pode comprometer o desempenho 
do aluno ocasionando uma atuação falha no processo. Em conversa 
com a professora ela nos informou que, devido à sobrecarga de traba
lho, os professores acabam se isolando em suas salas.

Essa ausência de articulação compromete o desempenho do 
aluno, pois quando o trabalho é integrado o resultado do processo 
é bem melhor.

Aspectos Pedagógicos na Escola de Educação Infantil 
e no Ensino Fundamental

Na Educação Infantil o atendimento do aluno incluso é feito 
individualmente no contraturno em que o mesmo estuda, enquanto 
que no Ensino Fundamental é realizado tanto individualmente como 
em grupo de 02 (dois) ou, no máximo, 03 (três) aluno^,

Semanalmente as professoras da sala multifunci<3nal, tanto da 
Educação Infantil como do Ensino Fundamental, participam de reu
niões pedagógicas, recebem todaS as orientações necessárias para atu
ação em sala de aula, bem como preparação de materiais didáticos e 
possíveis redirecionamento de ações pedagógicas. Com referência ao 
assunto a professora da sala multifuncional assim se expressou.
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O atendimento do aluno no contraturno é muito impor
tante porque no turno regular de aula ele tem oportunida
de de executar suas atividades junto com seus colegas de 
sala sem ser retirado para atendimento e quando ele volta 
no outro turno os coleguinhas nem percebem que ele ne
cessita dc atendimento especial e o problema dele acaba 
passando despercebido. O problema é que ele depende 
de alguém para levá-lo para a escola e quando a màe não 
pode eles costumam faltar ao atendimento o que dificulta 
o seu desempenho em sala regular (PEISMF).

As professoras percebem que a sua ausência para receber o su
porte necessário para superar suas dificuldades é um fator determinan
te para o seu desempenho e acompanhamento escolar. Nesse sentido 
a família deve figurar como um elemento fundamental no processo, 
pois depende de seu apoio e persistência a sistematização do trabalho 
desenvolvido com o aluno na Sala de Recursos Multifuncionais.

O acompanhamento de desempenho do aluno é registrado em 
ficha de avaliação individual e relatórios. O interesse das professoras na 
realização das atividades foi observado, porem falta comprometimen
to com o resultado do trabalho.

Caracterização da Sala Comum

As salas de aula objeto da pesquisa (educação infantil e ensino fun
damental) possuem espaços físicos adequados para o seu funcionamen
to, entretanto não dispõem de material didático necessário para a reali- 
zaçao de um trabalho pedagógico eficiente. As salas são equipadas com 
carteiras e quadro branco, dispondo apenas de um armário para guardar 
alguns materiais trazidos pelos alunos ou adquiridos pelas professoras.

A maioria dos professores disponibiliza recursos próprios para aqui
sição de alguns materiais importantes para sua atuação docente. O traba
lho desenvolvido nas salas de aula geralmente é uniforme, com pequenas 
diversificações/adequações, o que compromete o bom desempenho dos 
alunos. As professoras reclamam do número excessivo de alunos em sala 
de aula. Em forma de desabafo a professora fez a seguinte colocação:
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Aqui a gente faz da tripa coração para trabalhar, tem mui 
to aluno na sala e cada um com uma dificuldade dilerente 
e além deles são lotados os alunos especiais que acabam 
complicando ainda mais o trabalho. Veja bem, o certo 
mesmo era lotar um número menor de alunos nas salas 
onde houvesse aluno especial (PEFSR-6).

Cada professor busca alternativas diferenciadas para resolver os pro
blemas que surgem em sala de aula e atender as necessidades de seus alunos.
O que é preciso para que o trabalho possa fluir com mais eficiência é, sem 
dúvida, a execução de um trabalho docente mais integrador e participativo 
em que todos os professores (sala comum e multifuncional) tivessem opor
tunidades de discutir e construir juntos as estratégias da ação docente.

Prática docente: Planejamento Salas Multifuncionais e 

Salas Comuns
O planejamento dos professores da sala multifuncional é realiza

do uma vez por semana, momento em que são discutidos os entraves 
do trabalho e a busca de alternativas de solução para cada situaçao evi
denciada. Os profissionais recebem informações e suporte teonco para 
sua atuação em sala de modo a facilitar a ação docente. É importante 
ressaltar que o planejamento acontece no espaço físico da Secretaria de 
Educação e sob a coordenação da equipe de inclusão. No caso das salas 
multifuncionais o planejamento é mais voltado para os atendimentos 
específicos realizados em cada sala.

Nós que trabalhamos nas salas multifuncionais temos um 
dia por semana dedicado ao planejamento. Nesse dia não 
damos aula, vamos para a SECUD e ficamos o dia inteiro 
estudando e discutindo sobre as nossas atividades, tro
cando experiências, conversando, aprendendo a construir 
materiais e outras coisas mais para nossa sala. E muito 
bom, a gente sai mais preparada para atuar (PEISMF).

O interessante seria que os professores das salas comuns com 
proposta inclusiva pudessem participar desses encontros de modo que,
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conhecendo melhor o processo e suas ações práticas, pudessem esta, 
mais embasados para sua atuação profissional com os alunos inclusos 
Nao resta dúvida de que esse é um desejo e uma reivindicação deles.

No caso dos professores que atuam nas salas comuns com pro
posta inclusiva, o planejamento obedece ao processo normativo de 
cada escola. Normalmente, os professores realizam seus planejamentos 
sob a orientação da assessora pedagógica da escola e recebem visitas 
complementarmente dos supervisores da equipe de inclusão. O plane
jamento é direcionado para a problemática da turma, deixando a espe
cificidade sob a responsabilidade da equipe de inclusão

Só educaremos para a vida se a escola, os programas, os 
conteúdos estiverem imersos na realidade e na vida coti
diana do aluno, de sua família, do bairro, do povoado, da 
cidade, do país. O autêntico planejamento parte da expe- 
riencia, dos saberes, sentimentos e necessidades dos alu
nos, de tal modo a mergulhar a prática escolar na prática 
social cotidiana de suas vidas. (ESCLARÍN, 2002, p. 134)

Como e possível perceber o planejamento da prática docente 
precisa ser articulado com a realidade vivenciada na e pela escola que 
se fortalece através da participação de seus diferentes segmentos e pela 
somatória de experiências e saberes de cada cidadão partícipe.

Metodologia e Recursos Pedagógicos

Não foi possível perceber um procedimento metodológico es
pecífico nem na sala multifuncional e nem nas salas comuns o que é 
possível detectar é que o trabalho se desenvolve de forma rotineira com 
algumas alternativas facilitadoras de aprendizagem como: trabalho em 
grupo, exposição dialogada, construção e exposição de trabalhos refe- 
rentes a temas abordados, entre outros.

Professor eficiente é aquele que observa seus alunos, per
cebendo suas dificuldades, potencialidades, e desenvolve 
praticas que visam, ao máximo, ao desenvolvimento de 
cada um e de todos, utiliza métodos diferenciados de en-
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sino e de avaliação, respeitando as limitações de cada um, 
buscando formas cooperativas e colaborativas que propi
ciem a integração do conjunto de seus alunos. (CAMP
BELL, 2009, p. 159)

O professor precisa executar suas atividades sem perder de vista 
a necessidade e a especificidade de cada aluno da turma e do conjun
to de experiências trazidas para a sala de aula. E pela diversidade que 
aprendemos a construir alternativas diferenciadas de aprendizagem.

Quando perguntada sobre a metodologia utilizada no processo 
ensino aprendizagem a coordenadora pedagógica da escola de educa
ção infantil assim se expressou: “a metodologia utilizada é a ludicidade, 
tudo que desenvolvemos com os alunos está baseado em um trabalho 
lúdico para que a criança sinta prazer em aprender” (CPEEI).

Sobre o mesmo assunto uma professora do ensino fundamenta

fez a seguinte colocação:
A metodologia é aquela que mais atende a necessidade 
do aluno, se achamos que ele precisa de socialização, in
tensificamos o trabalho em grupo, se a necessidade dele e 
leitura organizamos torneio, etc. assim vamos fazendo o 
nosso trabalho (PEFSR - 2).

Evidencia-se nas falas a ausência de uma linha/proposta meto
dológica que norteia o trabalho desenvolvido nas escolas pesquisadas. 
Se cada professor seguir um caminho diferente é até possível o alcance 
do objetivo comum, porém os atropelos que ocorrerão no percurso 
serão bem maiores e diversos, o que poderá dificultar ou até inviabilizar

o sucesso do trabalho.

V
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Currículo

Segundo informações das professoras que atuam em salas comuns, 
tanto da escola de educação infantil quanto na escola de ensino funda
mental, o currículo sofre pequenas adequações para atender as necessida
des dos alunos em sua totalidade. No caso dos alunos com necessidades 
especiais das procuram alternativas diferenciadas para adequar os con
teúdos previstos às especificidades de cada aluno, buscando diferentes 
formas de abordagem do conteúdo e respeitando o ritmo de seus alunos.

O currículo da escola é organizado em eixos temáticos 
sobre os quais é elaborada a proposta pedagógica na qual 
contempla todos os níveis (CPEEI).

Para as professoras não houve ainda necessidade de readequar o 
currículo para o atendimento dos alunos especiais, o que é feito, na reali
dade, é o acompanhamento do desempenho dos alunos e o auxílio para 
superação de suas dificuldades de acordo com a necessidade de cada um.

O currículo como ferramenta básica de escolarização; bus
ca dimensionar o sentido e o alcance que se pretende dar às 
adaptações curriculares como estratégias e critérios de atuação 
docente; e admitem decisões que oportunizam adequar a ação 
educativa escolar às maneiras peculiares de os alunos aprende
rem, considerando que o processo de ensino-aprendizagem 
pressupõe atender à diversificação de necessidades dos alunos 
na escola. (BRASIL, PCN-INTRODUÇÂO, 1998)

Como podemos observar os Parâmetros Curriculares Nacionais 
flexibilizam a utilização de diferentes estratégias de ação docente desde 
que tais ações contemplem a diversidade e necessidade de cada aluno. 
A adaptação curricular não pressupõe mudança de currículo e sim ajus
tes que possam facilitar a aprendizagem do aluno.

Formação Continuada

A formação continuada ainda é um sonho acalentado por to
dos os professores. Na realidade não existe, nem por parte da Se
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cretaria de Educação e nem pela equipe de inclusão, um programa 
estruturado de formação continuada. O que acontece mais especi
ficamente para os professores que atuam em salas multifuncionais 
são reuniões semanais de estudos e planejamentos que não se efeti
vam como um programa de formação.

Formação continuada mesmo não existe, o que ocorre 
são encontros de planejamento onde o assunto inclusão 
às vezes é focado. O que eu acho é que para que a inclu
são aconteça é necessário que seja feito um trabalho de 
conquista do professor e não empurrar goela abaixo, isso 
só pode dar errado ( PEFSR - 2).

Como foi evidenciado anteriormente, há necessidade de se ela
borar um programa de formação continuada que atenda não apenas os 
professores das salas de recursos multifuncionais, mas todos os profis
sionais que atuam na educação.

A formação continuada deveria ser um processo planejado e pro
gramado para atender as dificuldades enfrentadas pelos professores em 
sua atuação profissional e a sustentação teórica para que eles tivessem 
conhecimento sobre o assunto e assim fossem capazes de atuar com 
competência e responsabilidade na certeza de que a sua formação esta
ria em contínuo processo de construção.

No percurso da inclusão, os professores irão ampliar e 
elaborar suas competências e habilidades a partir das ex
periências que já têm. A formação continuada considera 
a formulação dos conhecimentos do professor, sua prá
tica pedagógica, seu contexto social, sua história de vida,

ie o conduziram 
a uma prática pedagógica acolhedora. (FIGUERFIDO, 
2008 apud MANTOAN, 2008, p. 144)

suas singularidades e os demais fatores q

Elaborar um programa de formação continuada é possibilitar aos 
profissionais de educação a convivência com novas experiências e o 
repensar de sua prática pedagógica sem ignorar a sua história de vida.
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OS DIZERES DE ALUNOS SURDOS SOBRE 
A PRÁTICA DE ESCOLARIZAÇÃO EM 
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Introdução
As políticas educacionais voltadas para a perspectiva da Educa

ção Inclusiva buscam em seu contexto oportunizar: a acessibilidade, 
a autonomia, o empoderamento, liberdade de fazer as próprias esco
lhas, e a independência das pessoas com necessidades educacionais es
peciais; a não discriminação; a plena e efetiva participação e inclusão 
na sociedade; o respeito pela diferença e pela aceitação dessas pessoas 
como parte da diversidade humana, dentre outras.

Em vista disso, apresentamos este trabalho no anseio de corroborai 
com os estudos e questionamentos sobre a educação de surdc^2® em escolas

19 Pesquisadoras do Grupo de Pesquisa Educação Popular/Educação Inclusiva -  
NEP-UEPA- Belém e do Grupo de Estudos sobre Educação de Surdos do NEP.

20 Segundo o art. 2o do Decreto 5.626/05: “considera-se pessoa surda àquela que, 
por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de expe
riências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua 
Brasileira de Sinais — Libras’ (BRASIL, 2005, p. 1).
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publicas do ensino regular. Compreendemos que, na legislação, há subsídL 
que buscam pnn cr acesso e permanência dos alunos surdos nas escolas, nir 
ainda observamos práticas estereotipadas, concepções cristalizadas estigm.i 
tizadoras, que necessitam ser problematizadas e modificadas.

Como embasamento deste debate, utilizamos as seguintes leis: 
LDB (1996), Lei da Acessibilidade (2000), Lei 10.436 (2002), Decreto 
5.626 (2005), Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 
de Educaçao Inclusiva (2008), Convenção Internacional de Nova York 
(2009), dentie outras. E, também as contribuições de autores que dis
cutem a Educação Inclusiva como: Beyer (2006), Magalhães (2010) e 
Oliveira (2004; 2008); bem como os que discutem sobre a Educação de 
Surdos, Botelho (2010), Gesser (2009), Lacerda (2000; 2011), Quadros 
(2003), Rosa (2011), Silveira (2011) e Skliar (2005).

Esta pesquisa está vinculada à Rede de Educação Inclusiva na 
Amazônia Paraense por meio do projeto “A Prática da escolarização 
inclusiva e o atendimento especializado na Amazônia Paraense”, finan
ciado pelo PROESP-CAPES.

Neste estudo objetivamos analisar os dizeres dos alunos surdos 
sobre a vivência no contexto da inclusão escolar, por meio de uma pes
quisa de campo, de abordagem qualitativa. Quanto aos dados, foram 
coletados em duas escolas públicas municipais de Belém por meio de 
entrevistas. Este trabalho compreendeu às seguintes fases: primeiro a 
realizaçao das entrevistas e composição dos dados; e, segundo, a análi
se dos dados e resultados. Na busca de confiabilidade na pesquisa em 
questão, usufruímos dos cuidados éticos para fidedignidade desta.

Para obtermos informação sobre o atendimento educacional es
pecializado a partir do olhar dos educandos, entrevistamos 03 alunos 
surdos, de duas escolas públicas municipais de Belém. Na entrevista 
com a aluna Ana estavam presentes na sala uma técnica da escola e a 
mae da aluna. Na entrevista com a aluna Maria a pesquisadora21 contou 
com a ajuda de um intérprete e de um professor surdo que trabalha na

Esclarecemos que a pesquisadora que realizou a coleta de dados é certificada 
pe o ío-Libias, exame de proficiência em Libras realizado pelo MEC.



escola. E, na entrevista com o aluno José, a pesquisadora teve auxílio de 
uma intérprete que trabalha na escola. A pesquisadora e os interpretes 
liveram dificuldades em traduzir para os alunos surdos as nomenclatu
ras utilizadas, mas procuraram explicar os conceitos empregados, o que
viabilizou a realização da entrevista.

O perfil dos alunos compreende: uma menina, uma jovem e um 
jovem, com a faixa etária de 07, 14 e 16 anos, respectivamente, perten
centes a 2o, 9o e 6o anos. Frequentam a Sala de Recursos Multifuncional 
no contraturno, conforme dados do quadro a seguir.

Quadro 1 - Perfil dos educandos surdos, série, turno/horánq  
de atendimento escolar.

Nome1
-AEM2

Idade Sexo Escola Série
Ativ. SC3 
Turno/ 
horário

Ativ. SRM4 
Turno/ 
horário

Ana 07 anos F A
Ciclo 1- 
2o ano

Manhã/ 07 -1 lh Tarde/ 16 -17h

Maria 14 anos F B 9o ano Tarde/ 15 - 17h
Intermediário/

13:30- 15b

José 16 anos M B 6 ° ano Tarde/ 15 - 17h
Intermediário/

13:30 - 15h

i . Adotamos nomes fictícios pata designar os participantes da pesquisa em questão.
2 - AEM -  Aluno (a) da Escola Municipal. 3 - Atividade em Sala Comum, ensino 
regular. 4 - Atividade em Sala de Recurso Multifuncional (SRM) referente ao Aten
dimento Educacional Especializado (AEE). Fonte: Pesquisa de campo, 2012.

Dentre os resultados encontrados evidenciamos neste artigo: a es- 
trutura Ssica e acessibilidade; o ingresso e o processo de incluso escolar; 
relações Interpessoais e família-escola; recursos didáticos e equipamentos 
da sala comum; participação de intérpretes; dificuldades de aprendizagem, 
Sala de Recursos Multifuncionais; avaliação sobre comunicação e apren
dizagem escolar; gosto pelo trabalho realizado na SRM e sugestões para 
melhorar o trabalho pedagógico na Sala de Recursos Multifancionais.
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Estrutura física da escola e acessibilidade

O Aitigo 9 da Lei 6.949/2009 assegura que:

a fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver
de forma independente e participar plenamente de to
dos os aspectos da vida, os Estados Partes tomarão as 
medidas apropriadas para assegurar às pessoas com 
deficiência o acesso, em igualdade de oportunidades 
com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, 
à informação e comunicação, inclusive aos sistemas e
tecnologias da informação e comunicação, bem como a 
outros serviços e instalações abertos ao público ou de 
uso público, tanto na zona urbana como na rural. Essas 
medidas, que incluirão a identificação e a eliminação de 
obstáculos e barreiras à acessibilidade.

E ainda o Artigo 20 da referida Lei ressalta que os estados partes 
tomarão medidas efetivas para assegurar às pessoas com deficiência sua 
mobilidade pessoal com a máxima independência possível. Entretanto, 
os alunos Maria e José nos informam que a escola B tem uma estrutura' 
física que atende as necessidades de acessibilidade dos alunos com de
ficiência, pois possui rampas, banheiros adaptados, mas ressaltou que 
a escola não possui cadeiras adaptadas, corrimão, piso sensorial e sina
lização em Braille.

Conforme o relato de Ana, a estrutura física da Escola A não 
atende as necessidades de acessibilidade dos alunos com deficiência, 
isto porque não tem tudo que eu preciso como professor que saiba 
Libras ou intérprete” (ANA -  AEM). Ela informou que a escola possui 
lampas, caminho sensorial, mas não tem banheiros adaptados, cadeiras 
adaptadas, corrimão nem sinalização em Braille.

Então, a partir dessas informações e de acordo com a Lei citada 
inferimos que as escolas de Ana, Maria e José dispõem parcialmente 
da condição de acessibilidade, que destaca, em seus critérios e nor
mas, a condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, 
dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos
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transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa com 
deficiência22 ou com mobilidade reduzida.

A aluna Ana justificou a não acessibilidade pelo fato de não 
ler intérprete de Libras na escola, mas as condições estruturais são 
as mesmas da escola B. Em termos de acessibilidade, as escolas 
ainda não possuem estrutura significativa para o atendimento de 
alunos com deficiência.

Acessibilidade do aluno surdo
No que tange a acessibilidade da pessoa surda é preciso atentar 

para a sua especificidade linguística amparada na Lei 10.436/02 e.no 
Decreto 5.626/05, nos quais asseguram a Língua Brasileira de Sinais - 
Libras - como língua da comunidade surda no Brasil e a Educação de 
Surdos em uma proposta bilíngue (BRASIL, 2002; 2005).

Sobre a sua acessibilidade na escola, como aluna surda, explicou 
Maria que: “é difícil, porque falo em Libras e as pessoas não me enten
dem, por isso que é importante a intérprete”. De modo semelhante, 
]osé explicou que sua acessibilidade como aluno surdo na escola é 
difícil, porque a maioria das pessoas não sabe Libras, len to  perguntar 
algo e elas não entendem, só consigo que me entendam quando estou 
com a intérprete de libras” (JOSÉ -  AEM). Ana afirmou ter dificulda
des em sua acessibilidade pelo fato que “ninguém sabe Libras na sala 
que eu estudo, falo pouco e às vezes não consigo brincar com as crian
ças”. Assim, observamos que os três alunos destacam o problema de 
comunicação e de interação na turma da sala comum porque as pessoas 
não sabem Libras, havendo a necessidade de um intérprete em sala.

Nesse prisma de acessibilidade comunicacional, Rosa (2011) pro- 
blematiza a educação de surdos ao ressaltar que. ^

22 O termo pessoa com deficiência é empregado pelo Decreto n° 6949/09 e pela Po
lítica Nacional da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (2008), 
mas problematizamos que esta terminologia não é consensual no campo da edu
cação especial, haja vista que em estudos desenvolvidos no campo das Represen
tações Sociais existem discussões sobre a dimensão da carga pejorativa atrelada a 
palavra “deficiência”.
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iVlem de precisar de professores capazes, como qualquer ou
tro aluno, o surdo tem em questão uma singularidade; a língua, 
Lsta - a língua de sinais - não estará acessível a todo e qualquer 
professor e a toda e qualquer escola. Cabe à escola a visível 
necessidade de disponibilizar as duas línguas -  a língua de si
nais e a língua portuguesa, para o corpo docente e o discente. 
A educação do surdo se apresenta, nesse contexto, como 
algo a ser desenvolvido a ponto de possibilitar o proces
samento socioeducacional do surdo de maneira natural e 
em tempo hábil. Mas, a educação ainda apresenta aspec
tos nao solucionados de antigos problemas persistentes 
nos dias atuais, como: a língua de sinais vista como língua 
de apoio e não como língua do surdo, professores não 
capacitados, falta de intérpretes (p.147).

Muito mais que a ausência da Libras para a comunicação presencia- 
mos^aqui a presença do estigmatizado, neste caso o ser surdo. Segundo Ma- 
galhaes (2010), a convivência entre estigmatizados e “normais” favorece a 
construção de padrões de relação anteriormente inexistentes, que, uma vez 
desenvolvidos, possibilitam formas de interação de grupos considerados di
versos e/ou antagomeos. Contudo, a abordagem goffmaniana sustenta que 
a convivência nao dirime totalmente o menosprezo e o preconceito das rela
ções, pois continuam existindo previsões socialmente constituídas por meio 
das categorias nas quais somos todos “encaixados”. Tais expectativas são 
sempre relembradas quando entramos em contato com alguém que vivência 
o processo de estigmatização no qual o indivíduo é visto como defeituoso, 
íraco, ou em situação de desvantagem em relação aos demais. Esta é uma 
visão que algumas pessoas ainda têm da pessoa surda.

Portanto, quando se trata de inclusão de alunos surdos, não basta 
apenas garantir a sua inserção física no espaço escolar, pois ao prescindir 
da participação e interação com os docentes do ensino comum e com 
colegas de turma acabam vivenciando uma “permanência excludente”23 
na inclusão escolar.

23 O termo “permanência excludente” é utilizado por Oliveira (2004, p.143).
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Com isso reivindicamos uma educação inclusiva que proponha, 
de acordo com Oliveira (2008), uma educação para todos e uma educa
ção para a diversidade, na qual se respeite as diferenças, apresenta como 
referencial a diferença como alteridade, o outro como distinto , supe
rando a visão de diferença de caráter idendtário e hegemônico estabe
lecida em relação a um outro, o normal . Assim.

A educação inclusiva é entendida como a inclusão de 
crianças e jovens que apresentam necessidades educati
vas especiais em classes comuns do ensino regular, com 
o objetivo de se ter uma educação para todos, uma escola 
que acolha os diferentes e desenvolva uma prática es-* 
colar de convivência com a diversidade e as diferenças 
culturais e individuais. (OLIVEIRA, 2008, p. 259)

Ingresso na escola e Processo de Inclusão Escolar

A aluna Maria ingressou na escola B no ano de 2008, na quarta 
série, devido à proximidade de sua residência. Na turma em que es
tuda constam 33 alunos, existindo além dela, que é surda, um aluno 
com Deficiência Intelectual. O ingresso do José na escola B foi em 
2010, argumentou o discente: “porque meu irmão já estudava aqui”. 
Em sua turma, na sala comum, existem 32 alunos, sendo ele o unico 
com necessidades educacionais especiais. A aluna Ana ingressou na 
Escola A em 2011, e explicou que a escolha se deu porque a escola 
fica perto de sua casa. A sala comum que ela frequenta tem 24 alunos, 
destes dois tem necessidades educacionais especiais, a Ana, que é sur
da, e um aluno que tem paralisia cerebral.

Assim, a busca pela escola se deu por proximidade da residência 
ou por já ter alguém da família estudando na escola. As turmas sao 
constituídas em uma faixa de 24 a 33 alunos, encontrando-se no- máxi
mo dois tipos de deficiência na turma.

A razão da família de buscar a escola pela sua proximidade à 
residência está respaldado no Decreto n° 6.094 que dispõe sobre a 
implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Edu-
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caçao quando inform a “matricular o aluno na escola mais próxima 
da sua residência”.

A Educação Inciusiva, na perspectiva da Inclusão Escolar das pessoas 
com necessidades educacionais especiais, propõe que a escola valorize a di
versidade e a diferença. Nesse prisma, Beyer (2006, p.73) conceitua que:

A educação inciusiva caracteriza-se corno uni novo prin
cípio educacional, cujo conceito fundamental defende a 
heterogeneidade na classe escolar, como situação provo- 
cadora de interações entre crianças com situações pes
soais as mais diversas. Além desta interação, muito im- 
pottante para o fenômeno das aprendizagens recíprocas, 
propõe-se e busca-se uma pedagogia que se dilate frente 
às diferenças do alunado.

Vale destacar que a inclusão escolar de surdos é criticada por 
desconsiderar as especificidades linguísticas inerentes a esses discen
tes (LACERDA, 2000; QUADROS, 2003; BOTELHO, 2010). Rosa 
(2011), por sua vez, problematiza que:

Ao se propor a inclusão do surdo, coloca-se à margem ques
tões como: a escola está apta para a inclusão do educando 
surdo? O professor tem o conhecimento da Dbras, assim 
como todo o corpo docente e discente? Os métodos de en
sino estão de acordo com as necessidades deste alunado? 
Obviamente o corpo discente não terá conhecimento da 
língua de sinais, exceto em raros casos e, por muitas vezes, o 
próprio corpo docente nem a conhece (p.149).

Tais questionamentos compreendem algumas dos apontamentos 
dos alunos surdos. A aluna Maria nunca foi informada sobre a inclusão 
escolar e informou considerar que a escola B não desenvolve práticas 
de escolarização inciusiva, porque “meus professores não sabem traba
lhar comigo”. Ela refere-se aos professores das salas comuns.

José já conhecia a inclusão escolar, contudo não soube responder 
se sua escola desenvolve práticas de escolarização inciusiva, mas afir
mou que “há o curso de Libras, realizado na sua sala”. A Ana diz que
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também não foi informada sobre a inclusão escolar, e considera que 
sua escola não desenvolve práticas de escolarização inciusiva, porque 
“as pessoas não sabem Libras, não sabem como me ensinar .

O conceito de inclusão foi de difícil compreensão por parte dos 
alunos no processo de tradução para a Língua Brasileira de Sinais -  Li
bras, mas os alunos que consideram não ter inclusão na escola o fize
ram pelo fato dos professores das salas comuns não saberem Libras, 
não saberem lhes ensinar.

Vale destacar neste debate que apenas o aluno José apontou que 
há a oferta de curso de Libras em sua escola, entretanto, anteriormente 
havia afirmado que só consegue que o entendam na escola quando está 
acompanhado pela intérprete de Libras.

Relações Interpessoais e família-escola
No que se refere às relações interpessoais estabelecidas na escola 

B, Maria afirmou: “legal, tenho amigas na sala de aula conversamos so
bre carro, brincamos conversamos”. Ela não tem problema na comu
nicação com os alunos em sala porque é oralizada, faz leitura labial, e 
utiliza a comunicação total na conversa. Da sua família quem participa 
das atividades da escola é a mãe. “A minha mãe vem sempre à escola, 
meu pai não pode vir porque trabalha o dia todo, ele so chega em casa
à noite” (MARIA - AEM).

Ao ser questionado sobre as relações interpessoais José ressalta: “a 
relação é difícil, converso pouco com eles, porque eles não sabem libras, 
mas a escola está realizando curso de libras para os meus amigos de sala e 
para todos os professores”. Destacou, ainda, que: “a minha mae asvezes 
vem à escola para saber como estão as coisas, mas em casa ela não me 
ajuda com a tarefa, nunca vê o meu caderno (JOSÉ- AEML

Em termos de relações interpessoais na escola A, An\ afirma que 
“fica quase o tempo todo sozinha, às vezes me chamam para brincar . 
Isto significa que não há por parte da-aluna surda uma participação efe
tiva na escola. A aluna informou que a família participa das atividades 
da escola. “Minha mãe sempre vai à escola e fala com a minha profes-
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sora”, existindo uma preocupação por parte da família em acompanhar 
o seu processo de escolarização.

Há, desta forma, participação da família na escola, mas isto não 
significa que haja interesse também na vida cotidiana do aluno em ter
mos de seus estudos em casa. Observamos que }osé e Ana enfrentam 
dificuldades em estabelecer a interação com os colegas ouvintes no 
contexto da sala comum pela falta de pares no uso da Língua Brasileira 
de Sinais. Apenas Maria revelou ter amigas na sala de aula, com as quais 
conversa e brinca por ser oralizada, fazer leitura labial e utilizar a comu
nicação total na conversa.

Isto revela que, no contexto da inclusão escolar, o aluno sur
do oralizado consegue mais aproximações e representações sociais 
de cunho positivo do que o aluno surdo não oralizado, haja vista 
que a ancoragem de maior “aceitação” do primeiro em detrimento 
do segundo reflete a concepção ouvintista,24 a qual ainda permeia 
implicitamente algumas práticas escolares. Tal concepção necessita 
ser problematizada e desconstruída para que possam emergir novas 
representações sobre o aluno surdo pautadas na sua identidade e no 
uso da língua de sinais (SILVEIRA, 2011).

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Edu
cação Inclusiva (2008) descreve que para o ingresso dos alunos surdos 
nas escolas comuns, o ensino deve pautar-se na educação bilíngue por 
meio da Língua Brasileira de Sinais e a Língua Portuguesa, como se
gunda língua, na modalidade escrita, os serviços de tradutor /intérprete 
de Libras e Língua Portuguesa e o ensino da Libras para os demais alunos da 
escolL. Apontamos que quando a escola promover o ensino de Libras 
para os ouvintes, a relação entre estes e os alunos surdos tenderá a ser 
sem barreiras, com maior interação e participação.

De acordo com Skliar (2005, p.15) o ouvintismo compreende “um conjunto de 
representações dos ouvintes, a partir do qual o surdo está obrigado a olhar-se c 
a narrar-se como se fosse ouvinte. Além disso, é nesse olhar-se, e nesse narrar-se 
que acontecem as percepções do ser deficiente, do não ser ouvinte; percepções 
que legitimam práticas terapêuticas habituais”. ’ ^
Grifos nossos.



Recursos didáticos/equipamentos salas comuns:

A aluna Maria informou que os professores das salas comuns 
usam como recursos didáticos o papel com a atividade e ainda, “se
minários, artes, português, história e inglês”. Explicou ainda que: “o 
professor escreve muito no quadro”.

Quanto ao que os professores da sala comum usam como recur
so didático para atender a sua necessidade educacional especial como 
aluno surdo, afirmou José: “nada, eles só escrevem no quadro e ditam 
as tarefas”. A Ana corrobora a fala de José quando afirma: “apenas 
passam dever no papel... e nem me explica” (ANA — AEM).

Lembramos que a Lei de Diretrizes e Bases n° 9394/96, em 
seu art. 2o informa que “a educação, dever da família e do Estado, 
inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 
humana, tem por finalidade o p len o  desenvolvimento do educando, seu 
p repa ro  para o exercício da cidadania e sua qualificação pa ra  o trabalho,26” 
Então, como promover cidadania e a qualificação para o trabalho 
se os professores apenas entregam as atividades em folha de papel 
ou as ditam aos alunos, ignorando a sua condição de surdos e sem 
dar uma explicação adequada?

Neste prisma, problematizamos que os professores de sala co
mum ainda não desenvolvem práticas inclusivas de reconhecimento às 
peculiaridades da pessoa surda e não se sentem comprometidos com 
este alunado, transferindo assim a responsabilidade de planejar e ensi
nar a disciplina ao intérprete de Libras, quando contam com este pro
fissional no contexto da inclusão escolar.

Sobre as atribuições do tradutor e intérprete o Art. 6o da Lei 
12.319, que regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete da Língua 
Brasileira de Sinais, assegura: efetuar comunicação entre surdos e ou
vintes, surdos e surdos, surdos e surdos-cegos, surdos-ceg^ps e ouvintes, 
por meio da Libras para a língua oral e vice-versa; e, a i n c -interpretar 
em Língua Brasileira de Sinais - Língua Portuguesa as atividades didático-

26 Grifos nossos.
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:pedagógicas2 e culturais desenvolvidas nas instituições de ensino nos 
níveis fundamental, médio e superior, de forma a viabilizar o acesso 
aos conteúdos curriculares. A Lei não descreve que é dever única e 
exclusivamente do intérprete de Libras o planejamento e ensino das 
diversas disciplinas.

Participação de Intérpretes

De acordo com Lacerda (2010), a presença dos Tradutores e in
térpretes de Língua Brasileira de Sinais (TILS) em sala de aula não as
segura que as questões metodológicas sejam alteradas para contemplar 
todas as necessidades educacionais especiais do aluno surdo, visando a 
uma atenção inclusiva. Muitas vezes, a presença do intérprete acaba por 
mascarar uma “inclusão que exclui”.

Além disso, a falta de formação profissional específica para a 
atuação educacional leva a uma visão equivocada de que o intérpre
te deve ter uma formação generalista, e que ele, por vezes, pode se 
responsabilizar pelos processos de aprendizagem dos alunos surdos. 
Com isso, a aquisição dos conteúdos curriculares pode continuar sendo 
insatisfatória, criando obstáculos novos para o desenvolvimento edu
cacional do estudante surdo. Contudo, Lacerda (2010) discute que o 
intérprete não é alguém passivo, um instrumento que converte palavras 
de uma língua para outra automaticamente. É um interlocutor ativo, 
que, buscando compreender os sentidos pretendidos pelo locutor, jus
tamente por ter uma escuta plural, elege aqueles mais pertinentes e 
os verte para a língua-alvo. Trabalha ativamente na compreensão de 
sentidos em uma língua e na produção destes mesmos sentidos na ou
tra. Justamente por isso, os conhecimentos do intérprete precisam ser 
amplos para que possa buscar os sentidos pretendidos por aquele que 
enuncia e os modos de dizer este mesmo sentido na língua que tem por 
tarefa alcançar.

Outro ponto a ser trabalhado na formação dos TILS, segundo a 
autora, diz respeito ao caráter bilíngue necessário ao ambiente escolar

27 Grifos nossos.
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nesta proposta. A língua de sinais precisa ser respeitada como língua de 
prestígio no espaço escolar e a postura do TILS pode favorecer ou não 
que isso se efetive. As aulas e outras práticas escolares precisam prever 
a circulação da Libras, bem como do Português, não circunscrevendo o 
TILS a um papel secundário. Se a Libras for vista apenas como língua 
de tradução, mas não forem considerados os processos de construção 
de conhecimento perpassados por esta língua, muitas das ações em sala 
de aula podem ficar prejudicadas quando se almeja a aprendizagem dos 
conteúdos pelos alunos surdos, especialmente na Educação Básica.

Neste sentido, o papel do TILS é fundamental porque os modos 
eleitos para verter os sentidos do Português para Libras podem ser de
terminantes de processos de construção de conhecimento.

Segundo Maria, além de haver três intérpretes de Libras na es
cola, a participação do intérprete na turma favorece a sua aprendiza
gem dos conteúdos escolares: “porque ela usa Libras, aí eu consigo 
entender o que o professor está dizendo, se não tivesse intérprete seria 
muito difícil, principalmente em matemática” (MARIA -  AEM). José 
confirmou a informação de Maria quanto aos intérpretes de Libras 
na escola, bem como que a participação destes na turma favorece a 
aprendizagem dos conteúdos escolares: É melhor com a intérprete, 
porque assim eu consigo entender o que o professor está dizendo, ele 
só usa a fala” (JOSÉ - AEM). Ana, por sua vez, ressaltou não exis
tir intérprete de libras na escola, o que interfere e gera prejuízos de 
aprendizagem. Com o relato desta aluna verificamos que as políticas 
e documentos por si só não bastam, outras ações são necessárias para 
materializar o que a lei assegura.

Dificuldades na aprendizagem
Em relação às dificuldades que encontra para se\comunicar e 

aprender os conteúdos escolares em sala de aula Maria afirrflòu: difícil 
um pouco, porque não consigo entender tudo” (MARIA — AEM). José 
explicou sobre as dificuldades que encontra para se comunicar e apren
der os conteúdos escolares em sala de aula, de modo que enfrenta:
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Muitas dificuldades, eu fico sozinho na sala, sou o único 
surdo de lá, o meu contato com os meus colegas de sala 
é difícil, às vezes fala eles não entendem, ai a intérprete 
diz o que estou falando, tem disciplina que são mais 
fáceis do que as outras, aquelas que o professor não pre
cisa falar tanto (JOSÉ- AEM).

Enfatizamos que o surdo veja seu direito correspondido, sendo 
assim tratado linguisticamente com atenção e em condições de igualda
de, é o que propõe o manifesto “direitos linguísticos dos surdos,” pro
posto em 1984 por Gomes de Matos, registrados por Gesser (2009), 
como questões atuais que devem ser respeitadas pela sociedade ouvinte 
em sua totalidade. E novamente vemos o quanto é necessário que a 
escola disponha do ensino de Iibras para os ouvintes, minimizando as 
barreiras da comunicação, bem como assegurar a presença do TILS.

Ana também afirmou que encontra dificuldades para se comuni
car e aprender os conteúdos escolares em sala de aula por não ter intér
prete na escola: não entendo quase nada do que a professora explica” 
(ANA -  AEM). A mãe da referida aluna que estava presente durante 
a entrevista relatou que a filha não se desenvolveu, não sabe ler e nem 
escrever, apenas pinta as atividades dadas pela professora.

Mediante o relato desta mãe salientamos que o mito, a crença, re
ferente a isto tende a se consolidar, pois reforçar o que se diz no sen
so comum: “que a surdez compromete o desenvolvimento cognitivo”, 
compreensão que não é pertinente. Gesser (2009) afirma que o surdo 
desenvolve suas habilidades cognitivas e linguísticas quando lhe é asse
gurado o uso da língua de sinais em todos os âmbitos sociais em que 
transita. Não é a surdez que compromete o desenvolvimento do surdo, 
mas as práticas pedagógicas que precisam ser revistas e ressignificadas.

Sala de Recursos Multifuncionais (SRM)

Segundo a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 
da Educação Inclusiva (2008) e o Decreto n° 7.611, de 17 de novembro 
de 2011, o Atendimento Educacional Especializado (AEE) tem como
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função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessi
bilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, 
considerando suas necessidades específicas. As atividades desenvolvidas 
no atendimento educacional especializado diferenciam-se daquelas rea
lizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. 
Esse atendimento complementa e/ou suplementa a formação dos alunos 
com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela. Dentre as 
atividades de atendimento educacional especializado são disponibiliza
dos programas de enriquecimento curricular, o ensino de linguagens e 
códigos específicos de comunicação e sinalização e tecnologia assistiva. 
Ao longo de todo o processo de escolarização esse atendimento deve 
estar articulado com a proposta pedagógica do ensino comum. O AEE é 
acompanhado por meio de instrumentos que possibilitem monitoramen
to e avaliação da oferta realizada nas escolas da rede pública e nos centros 
de atendimento educacional especializado públicos ou conveniados.

As atividades da Sala de Recursos Multifuncionais devem es
tar articuladas com a proposta pedagógica do ensino comum, então, 
se subentende que os profissionais destes espaços devem dialogar 
entre si para viabilizar as condições necessárias à escolarização des
tes educandos surdos.

O AEE para esses alunos é ofertado tanto em Língua Portugue
sa, na modalidade escrita, quanto na Língua Brasileira de Sinais. Devido 
à peculiaridade linguística, orienta-se que o aluno surdo esteja com ou
tros surdos em turmas comuns na escola regular.

Quanto ao AEE verificamos que a aluna Maria frequenta a Sala 
de Recursos Multifuncionais (SRM) quatro vezes por semana, durante 
1 hora e meia. Nesta sala realiza atividades individuais e em grupo: “às 
vezes faço sozinha, às vezes com o José” (MARIA -  Ae NJ). Segundo 
Maria, suas atividades na SRM são: “libras, jogos, atividades de artes e 
sinal das coisas”. E os recursos didáticos/equipamentos utilizados na 
SRM são: “desenhos no papel, jogos, vídeos, filmes varias coisas...”

Outrossim, o aluno José também frequenta a SRM 4 dias duran
te 1 hora e meia. Realiza atividades individuais e em grupo na SRM,
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neste caso, com a Maria. Ele descreveu que as atividades desenvolvidas 
compreendem: “a Libras, escrita do português e sinal das coisas”. Os 
recursos didáticos e equipamentos que utiliza na SRM são: “desenhos, 
jogos, vídeos, filmes várias coisas...” (JOSÉ -  AEM).

A aluna Ana frequenta a SRM 1 hora por semana. Segundo ela, 
as atividades são individuais e justifica: “porque sou a única surda”. En
tre as atividades que realiza na SRM destacou: “vejo vídeos da turma da 
Mônica e do Pinóquio, tudo em Libras, depois a professora me dá ati
vidade e me ensina os sinais das coisas”. Relatou ainda que os recursos 
didáticos e equipamentos utilizados na SRM são: “DVD, computador, 
jogos, filmes” (ANA -  AEM).

Avaliação sobre comunicação e aprendizagem escolar
A aluna Maria avalia de forma positiva a sua comunicação e apren

dizagem dos conteúdos escolares na SRM, pois: "... todos na SRM usam 
libras, assim consigo entender as coisas”. Informou, ainda, que às vezes 
percebe interação entre o ensino da sala comum e a SRM, porque “as 
professoras da SRM conversam com o professor da minha sala”.

Maria e José relataram, respectivamente, ser avaliados em termos 
de aprendizagem pelos professores da sala comum “igual a todos, vis
tos, testes, provas, trabalhos individuais” e na SRM por meio de “rela- 
tóiio, por exemplo, comparam o que eu já sei com o que estou apren
dendo . José avalia a sua comunicação e aprendizagem dos conteúdos 
escolares na SRM como: “boa, porque assim consigo aprender os sinais 
de cada coisa e também porque na sala de recurso me ensinam os con
teúdos da escola, coisas que fiquei com dúvidas”. Somando-se a isso, 
o aluno afirma que percebe interação entre o ensino da sala comum e 
a SRM: “os trabalhos que faço têm contato/vinculação com os dois 
espaços, acaba sendo que um precisa do outro” (JOSÉ- AEM).

Ana, ao avaliar sua comunicação e aprendizagem dos conteú
dos escolares na SRM, diz: “eu entendo as coisas que me falam, e 
tudo tem sinais, às vezes fico com vergonha em fazer (Libras), por
que antes todo mundo me olhava, lá (sala de recurso) não.” (ANA
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-  AEM). Pontuamos que Ana não soube responder se há interação 
entre o ensino da sala comum e a SRM, apenas sinalizou que não 
juntos”. Não soube responder também como é avaliada pelos pro
fessores da sala comum e da SRM em termos de aprendizagem. 
Apenas disse que “pinta os desenhos dados . A mãe da Ana relatou
que avaliação é feita por parecer.

Em momento anterior evidenciou-se este descompasso entre os 
professores de SRM e sala comum no caso da aluna Ana. E sobre o 
relato da aluna ao revelar que “pinta os desenhos dados”, nos questio
namos sobre os objetivos desta atividade se é de reprodução ou se.é 
descontextualizada, com tarefas que não exigem criatividade nem cri- 
ticidade. E embora seja realizada a avaliação, os entrevistados não evi
denciam os critérios eleitos pelos professores (SRM e Sala Comum), e 
se são afins e válidos para os dois ambientes educacionais.

Gosto pelo trabalho realizado na SRM
Maria disse que gosta do trabalho pedagógico desenvolvido na 

Sala de Recursos Multifuncionais porque “é tudo em libras, a sala é bo
nita e as pessoas são legais” (MARIA -  AEM). José afirmou também 
gostar do trabalho pedagógico desenvolvido na Sala de Recursos Multi
funcionais, porque “é tudo em libras os trabalhos. Fica mais fácil de me 
comunicar, conversar e aprender, porque têm surdos também aqui co
migo, e eles me entendem” (JOSÉ — AEM). Ana, por sua vez, relatou 
que gosta do trabalho pedagógico desenvolvido na Sala de Recursos 
Multifuncionais, “porque lá tem sinais... ai eu entendo (ANA — AEM).

O “gosto” representado pelos alunos reflete o “sentir-se bem” 
por receber formação sobre a natureza da Língua de sinais, sua estrutu
ra e seus usos constituindo seu meio natural de comunicaçãc!^ mas está 
restrita à SRM e esta limitação deve ser quebrada.

Sugestões para melhorar o trabalho pedagógico na SRM

Como sugestão para melhorar o atendimento educacional na Sala 
de Recursos Multifuncionais Maria destacou: “filmes em Libras, dese-
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nhos, sinais. (MARIA -  AEM). Para Ana as sugestões compreendem 
o uso de: “jogos, desenhos em Libras, filmes, pintura” (ANA- AEM). 
Nesta via, José elenca como sugestões: “fazermos filmes, fotografias 
das coisas e colocar os sinais de cada uma delas” (JO SÉ -A E M ). Dian
te dos dizeres de José, percebe-se sua intenção de materializar o regis
tro de seu aprendizado de Libras. Concomitante a isto, podemos salien
tar que ao apresentar suas propostas ele evidencia seu posicionamento 
como pessoa surda, assumindo sua língua, sua identidade, em uma 
construção social, com traços próprios da experiência visual surda, de 
modo que busca se sentir livre para se expressar, sem barreiras, nem 
opressões, os sinais” das “coisas”, nominá-las, apreendê-las e elaborar 
narrativas por meio da língua de sinais.

Considerações Finais

Os dizeres de alunos surdos sobre a prática de escolarização em 
salas comuns e salas de recursos multifuncionais visou delinear a vi
vência escolar deste alunado no contexto da Política de Educação In- 
clusiva. As propostas aqui evidenciadas refletem a necessidade de se 
efetivar, com maior propriedade, o uso e difusão da Libras como língua 
da comunidade surda brasileira, assegurada pela Lei 10.426/02, a qual é 
regulamentada pelo Decreto 5.626/05, como língua integrante da esco- 
larizaçao da pessoa surda em uma perspectiva bilíngue, na qual a língua 
portuguesa é assegurada na modalidade escrita.

Buscamos problematizar a evidência de práticas pedagógicas 
pautadas fortemente na oralização em detrimento da Libras, haja vista 
esta configuração ainda ser prática constante da sala comum. Nesta via, 
é pertinente que haja o mediador, na figura do TILS, para a acessibili
dade da pessoa surda a fim de que ela possa ter acesso aos conteúdos 
escolares, o seu desenvolvimento linguístico resguardado, bem como a 
construção de sua identidade pautada no uso de sua língua entre seus 
pares e respeitada pela comunidade escolar.

Assim, compreendemos que a Língua Brasileira de Sinais não 
pode sei utilizada apenas na SRM, como foi relatado pela discente Ana.
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A Libras tem papel fundamental na escolarização do surdo e não pode 
ser relegada apenas ao uso escolar restrito à SRM-AEE, pois, conforme 
foi destacado pelos alunos surdos Ana, Maria e José, eles se “sentem 
bem” aprendendo por meio da língua de sinais.
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Introdução
O município de Barcarena está localizado na mesorregião me

tropolitana de Belém - PA, com uma população de 99.859 habitantes 
(IBGE, 2010). A rede municipal de educação do município conta com 
98 escolas, sendo que todas estão orientadas a receber alunos da in
clusão, entre estas, 18 foram contempladas com as Salas de Recursos 
Multifuncionais, porém, apenas 6 encontram-se em funcionamento.

Segundo a Coordenação de Educação Especial do jpiunicípio, a 
implantação das Salas de Recursos Multifuncionais nas escolãs da rede 
municipal de ensino de Barcarena tem como principal objetivo apoiar o 
sistema de ensino na organização e oferta do Atendimento Educacional

28 Pesquisadores do Grupo de Pesquisa Educação Popular/Educação Inclusiva -  
NEP-UEPA- Barcarena.
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Especializado AEE com a finalidade de atender, com qualidade, alu
nos com Deficiência, Transtorno Global do Desenvolvimento(TGD)
e tas Habilidades/Superdotaçâo, matriculados nas salas comuns do 
ensino regular.

A estratégia utilizada para implantação da SRM segundo a Coorde
nadora da Educação Especial se dá através do levantamento das escolas 
que possuem espaço físico adequado e a demanda de alunos, público alvo 
da educaçao especial; posteriormente é enviada a relação das escolas ap
tas a implantação ao GAB/SEESP/MEC, que após análise, reencaminha 
ofico a Secretana Municipal de Educação expondo a contemplação pelo

rograma para receber o conjunto de equipamentos mobiliários e mate- 
liais didáticos e pedagógicos.

A Rede municipal de Barcarena possui 6 escolas contempladas 
com as SRM. Nesta pesquisa, vinculada à Rede de Educação Inclusiva 
na Amazônia Paraense, duas destas escolas foram pesquisadas, sendo
denominadas neste estudo por meio de nomes fictícios: Escola Bacuri 
(1) e Escola Cupuaçu (2).

Os sujeitos deste estudo são 8 professores da rede municipal de 
ensino de Barcarena, sendo 4 da Escola Bacuri e 4 da Escola Cupuaçu.

a primeira escola foram entrevistados, por meio de entrevista semies- 
truturada, 2 docentes da sala comum e 2 da Sala de Recursos Multifun
cionais, tendo um professor atuado como professor itinerante. Destes 
1 e professor e 3 professoras. Na segunda escola, foram entrevistados 
4 docentes sendo 2 da sala comum, 1 da Sala de Recursos Multifuncio
nais e 1 itinerante. Destes 2 são homens e 2 mulheres.

Alem dos professores das duas escolas também foi entrevistada a 
oordenadora da Educação Especial da Secretaria Municipal de Barca

rena. Todos os entrevistados serão referidos neste estudo por códigos. 
Assim, os professores nominados de A a H, acrescidos da sala em que 
atuam, sala comum (SC) e Sala de Recursos Mulltifuncionais (SRM), e 
a Coordenadora da Educação Especial (CEE).

O objetivo desta pesquisa de campo, de abordagem qualitativa, 
e analisar a pratica da educação inclusiva em salas comuns e salas
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de recursos multifuncionais no município de Barcarena, visando à 
inclusão, com qualidade, de alunos com necessidades educacionais

especiais - NEES.
Projetos Pedagógicos Inclusivos na Rede Municipal 

de Barcarena
A Coordenadora da Educação Especial do Centro Educacional 

Especializado (CMAEE) Santa Joana, da Rede Municipal de Ensino, 
possui um projeto paraolímpico para as Escolas Municipais de Bar
carena. O objetivo desse projeto é inserir na sociedade, por meio o 
esporte, alunos que apresentem deficiências físicas, contribuindo.para 
o desenvolvimento integral destes como seres sociais autonomos.

A faixa etária de atendimento para esse projeto é de 10 a 18 anos.
A estratégia utilizada para seleção é que o aluno faça parte da Rê  
Municipal de Ensino (Educação Inclusiva e AEE). R, após a se eç&o, 
são realizadas avaliações física/funcional, pedagógica e psicológica do 
educando; após a avaliação é agendado condicionamento físico e a pos
terior inserção ao treino da modalidade esportiva de acordo com a apti
dão de cada aluno. As modalidades oferecidas para essas atividades sao: 
natação, atletismo, pelota e arremesso de peso, salto em distancia, tems 
de mesa e futebol de sete. Dentre os participantes, 32 alunos. repre
sentam 14 escolas do município e 2 do Estado. Desse total, 17 alunos 
foram selecionados para a paraolimpiada estadual e automaticamente 
classificados para os jogos paraolímpicos em Sao Paulo.

Explicou a Coordenadora que existe o Projeto “Escola Acessível 
Nota 10”, cujo objetivo é promover recursos e instalações adequa as 
conforme descreve a NBR 9050 que trata de acessibilidade a edifica
ções, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. A partir deste reco
nhecimento a escola passa a ser reconhecida como “Escola acessive 
nota 10”. A estratégia realizada se efetiva através de visita técnica para 
vistoriar e observar se os investimentos financeiros foram aplicados 
em equipamentos e adequação conforme orientações e normativas, ge
rando um parecer quanti-qualitativo, para posteriormente serem certi-
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ficadas com uma placa de honra. Até o presente momento da pesquisa 
segundo a Coordenadora toram entregues 6 placas de reconhecimento 
para aquelas escolas que obtiveram nota 10 no cumprimento dos crité
rios a acessibilidade.

A Rede de Ensino possui ainda atendimento pedagógico domiciliar, 
cujo objetivo é assegurar a continuidade ao processo de desenvolvi
mento e aprendizagem de crianças jovens e adultos matriculados na 
tede municipal de ensino, temporária ou permanentemente impossi
bilitados de frequentar as aulas em decorrência de condições e limita
ções específicas de saúde. Este atendimento visa, também, desenvolver 
currículo flexibilizado e/ ou adaptado e manter vínculo com a escola 
na qual o aluno está matriculado, de forma a favorecer o ingresso ou 
retorno desse aluno à escola regular e a sua adequada integração ou 
reintegração ao grupo escolar correspondente.

As estratégias utilizadas para este Programa de Atendimento se 
dão através da ação integrada da Secretaria Municipal de Ensino/setor 
de Educação Especial, por meio de visitas da equipe técnica do setor de 
educação especial, a qual avalia os níveis de dificuldades do aluno, bem 
como as barreiras de acessibilidade e seu comprometimento de saúde 
que o impossibilite de fiequentar escola regular. Neste Programa são 
disponibilizados dois professores especializados para executar ativida
des específicas de atendimento domiciliar e as avaliações são realizadas 
bimestralmente.

Segundo a Coordenadora, a rede de ensino oferece um Programa 
de Foimação Continuada para professores da educação inclusiva e das 
Salas de Apoio Educacional Especializado, que acontece no município 
de acordo com o público alvo da educação especial e suas deficiências 
específicas, tais como: Deficiência Física/ motora (DF), Deficiência In
telectual (Dl), Deficiência Visual (DV), pessoas com surdez, Transtorno 
Global do Desenvolvimento(TGD) e altas habüidades/superdotação.

A Secretaria Municipal de Educação, através do Centro Municipal 
de Atendimento Educacional Especializado Santa Joana, elaborou um 
cronograma de formação continuada para os professores da inclusão e
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do AEE com a finalidade de facilitar o atendimento aos deficientes e 
melhorar a qualidade de ensino. O número de professores inscritos para 
as formações variam de acordo com o interesse dos professores, assim 
como as temáticas que são escolhidas ao termino de cada formação a
partir das necessidades dos mesmos.

Até o momento da coleta de dados com a Coordenação da 
Educação Especial do Município havia 103 professores da rede mu
nicipal inscritos nas formações, com a tendência de aumento desse 
número até o mês de dezembro de 2012. Essas formações, segundo 
a Coordenadora, são definidas em conjunto com os professores ao 
final de cada encontro. É importante lembrar que todo o material 
dos encontros é garantido com recursos destinados ao projeto.

Escola Bacuri (1)

Perfil dos entrevistados da Escola 1
O Professor A, sala comum, tem 52 anos e é professor graduado 

em História e Geografia, com Especialização em Educação Ambiental 
e Mestrando em Políticas Públicas do Mercosul no Paraguai. A sua 
graduação foi realizada na Universidade Metropolitana Unidas e na Li
berdade de São Paulo. Ministra as disciplinas de História Geografia e 
Estudos Amazônicos. Diz ter participado das formações continuadas 
oferecidas pela rede municipal de ensino de Barcarena e fora do muni
cípio, como na educação de jovens e adultos e todas as formações dos 
PCNs de nível Fundamental e Médio. Atua na educação desde 1988, 
ou seja, há 23 anos, é funcionário da rede municipal desde 1995, ten
do ingressado através de concurso público. Trabalha na escola há dois 
anos, possui experiência com alunos da educação inclusi^a. Desde que 
ingressou na rede municipal já trabalhou com cego, surdo deficiente 
intelectual, deficiências múltiplas. Trabalha atualmente com surdo e de
ficiente intelectual

A Professora B, da classe comum, tem 34 anos, sexo feminino, 
formação em serviço social pela faculdade UNITINS. Possui 10 anos 
de atuação na área da educação, mas apenas dois meses na área da edu-
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cação especial, o que corresponde ao seu tempo de atuação na referida 
escola, onde é funcionária efetiva via concurso.

A professora C, da SRM, tem 48 anos e é formada em pedagogia 
pela Universidade Regional do Cariri, no Maranhão. Possui especiali
zação em Educação Inclusiva pela Universidade do Vale do Acaraú. É 
funcionária concursada da rede municipal de ensino desde 1989 e des
de 1990 atua na educação especial. Trabalha na Escola há três meses, 
sendo que, segundo a professora, há dois anos trabalhou como profes
sora itinerante, acompanhando alunos da referida escola.

A professora D é da SRM, tem 31 anos, possui o Ensino Médio 
e cursa Pedagogia pelo PARFOR/UFPA. É professora concursada 
há três anos na educação, atua há um ano na escola e há dois anos na 
Educação Especial.

Dados da Escola/Estrutura Física

A escola possui atualmente 1.541 (hum mil quinhentos e quaren
ta e um) alunos e 56 (cinquenta e seis) professores.

A sua estrutura física está composta de 16 salas de aula que fun
ciona em três turnos (manhã, intermediário e tarde), nas modalidades 
de Ensino Fundamental completo e Flducação de Jovens e adultos 
diurno. A escola possui também auditório.

Quanto à estrutura física da escola o professor A destacou:

olha, ela é dentro do que a gente pode dizer de boa. [...] 
nós temos espaço que a gente pode chamar de auditório, 
que a gente pode usar dependendo de agendamento, por
que a escola tem 16 salas, é bastante grande. O laborató
rio de informática não é da gente, a gente acaba ficando 
mesmo em sala de aula, onde a gente pode usar televisão, 
pode usai alguns recursos que a escola dispõe, mas não 
são muitos, não vai além disso.

No que diz respeito às adaptações de acessibilidade fí
sica o entrevistado diz que “é boa. são boas, são boas. 
São boas. Inclusive para cegos. Tem marcas, aqueles pisos
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próprios, coloridos cm que basta o alunos tocar ele tá 
percebendo, não há nenhum problema não, cadeirantes, 
não há problema não, mesmo os banheiros são amplos.
A escola possui rampas de acesso, banheiros adaptados, 
as cadeiras não são adaptadas. São comuns, não possuem 
corrimão (PROF.A).

Segundo a professora B, a escola não possui adaptações nos es
paços escolares por não ter banheiro adaptado, caminho sensorial, si
nalização em braille, corrimão, contendo apenas a Sala de Recursos 
Multifuncionais.

A escola não possui adaptações físicas por não possuir 
banheiros adaptados, nem cadeiras adaptadas, nem cor
rimão, nem linha caminho sensorial, nem sinalização cm 
braille, tem a sala de apoio, né! os alunos com dificuldade 
de locomoção e múltiplas deficiências também não pos
suem acessibilidades. (PROF. B).

Já a Professora C informou que a escola iniciou um processo de 
adequação para a acessibilidade com a construção de rampas e a adaptaçao 
do banheiro.

Olha hoje a gente já pode ver, assim, uma diferença, 
tem a questão das adaptações. Floje a gente sabe que 
o governo federal, municipal, estadual, eles estão real
mente é, vamos dizer assim, aplicando aquilo que é de 
direito, que é a questão da acessibilidade pra dar essa 
condição pra que esses alunos realmente possam dai 
prosseguimento a essa aprendizagem. Tei esse acesso à 
entidade educacional de uma maneira agraxlável, a nível 
de recursos a gente já tem umas coisas as^fin, já são 
mais favoráveis a questão da aprendizagem dos alunos. 
Já existem algumas coisas, a questão das rampas aonde 
houve possibilidade de ser construído, aos banheiros, já 
foram feitos, no caso, não é uma coisa 110 % mas já teve 
um passo inicial, a questão de materiais pedagógicos
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ainda estão incompletos mas já estão chegando outros 
que estão faltando, é [...] os equipamentos tecnológicos 
também os que são enviados pelo governo já está, podc- 
-se já se ver que tá em funcionamento, e, aquela questão 
de quanto mais tempo vai se passando, as coisas estão 
melhorando até porque hoje, o que que a gente ver? as 
famílias já tem um conhecimento maior dos seus direi
tos, já busca mais prestar atenção pra que realmente essa 
pessoa seja atendida. E o mais difícil é quando a família 
não tem esse esclarecimento, não tem esse conhecimen
to do que é direito dele. Eu acho que hoje ninguém faz 
favor ele cumpre o que de direito dos nossos. São os 
nossos impostos que são redistribuídos ao qual a aces
sibilidade também ela faz parte. Então hoje a gente se 
vê, vamos dizer assim, com mais estrutura, com mais 
condições pra o atendimento dessas pessoas (PROF. C).

A Professora D revelou que a escola possui adaptações físicas 
somente no banheiro e no corredor, não possui adaptações nas salas. 
Percebemos diante das falas dos sujeitos que a escola foi contemplada 
com o projeto Escola Acessível do MEC, porém a acessibilidade reali
zada não contemplou de forma satisfatória as necessidades de adapta
ções da escola.

Organização do Ensino Escola Bacuri 

Projeto Político Pedagógico

Os entrevistados apresentaram em suas falas o desconhecimento 
da existência do Projeto Político Pedagógico da escola.

Desconheço a existência do PPP (PROE A).
Desconheço o projeto político pedagógico da escola 
(PROF. B).

Olha, eu não tenho informação, até por causa do pouco 
tempo que cu estou na escola eu não sei responder concre
to se realmente existe, mas eu creio que pela estrutura que
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a escola tem, pelo tempo dado a desenvoltura já deve haver 
esse projeto político (PROF. C).
Se existe eu não sei, eu nunca ouvi comentar sobre o pio- 
jeto, frisos] nunca houve assim uma reunião para comen
tar sobre o projeto (PROF. D).

Contudo, é importante ressaltar que o projeto pedagógico é o guia 
da escola, o que vai dar o direcionamento da escola, possibilitar a capta
ção dos recursos, cujos princípios e necessidades da escola devem estar 
contidos no mesmo, além de que o projeto deve ser discutido com os 
professores e funcionários da escola.

Enturmação
As falas dos professores sobre a enturmação expressam que ha 

uma Resolução emitida pelo Conselho Estadual que norteia a compo
sição das turmas.

A composição segue a proposta do Conselho Rstadual, 
é que [...] uma sala, por exemplo, com dois alunos in- 
clusivos ela não tenha mais que 2d alunos, e ela tem 30 
alunos no máximo tendo um de inclusão. É assim que é 
colocado (PROF.A).
As resoluções do município são 25 alunos com mais 2 alu
nos especiais, 25 + 2 (PROF. B).
As resoluções do município são 25 alunos com mais 2 alu
nos especiais, 25 + 2 (PROF. C).
Olha, dependendo da situação porque houve uma portaria 
de lotação, só que em virtude das necessidades, vamos di
zer, o número de alunos a nível de turma eu creio que não 
foi possível ser cumprido na íntegra comei foi colocado, 
por exemplo, uma turma de primeiro ano, segundo ano 
que tivesse uma pessoa com necessidade especiais pode- 
ria ficar dois, de preferência dois alunos, mas que fosse de 
uma mesma categoria. Mas eu creio que não foi possível 
ser cumprido na íntegra ainda essa realidade [...] Aqui no
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AHE sé Dl, DA e DMU, na sala de aula do regular pode 
ficar dois alunos numa mesma sala com a mesma categoria 
de deficiência para 25 alunos do regular (PROF. D).

Apesai da fala da maioria dos sujeitos revelarem um número de 
dois deficientes para cada vinte e cinco alunos, a realidade segundo a 
professora C não condiz com o documento que fundamenta esta en- 
turmaçâo, pois o fluxo migratório do município contribui para que as 
escolas fiquem superlotadas.

A Resolução n° 01 /2010 no seu artigo 87 incisos II e VI diz que:

II. compatibilização do número de alunos com necessi
dades educacionais especiais em no máximo 10% (dez 
por cento) do número total de alunos da classe, consi
derando as potencialidades e as peculiaridades de cada 
aluno, permitindo ao professor de classe condições para 
atendimento eficaz às necessidades específicas de toda a 
turma.

VI. fica vedada a enturmaçaode alunos com diferentes 
formas de deficiência numa mesma classe.

Nota-se que o município tem tentado se aproximar da Resolução 
do Conselho Estadual de educação, visto que este não possui seu con
selho próprio.

Processo de inclusão na escola 

Preparação da escola

A professora C destacou que não houve preparação para a inclu
são na escola.

Olha, dependendo da situação porque houve uma por
taria de lotação, só que em virtude das necessidades, va
mos dizer, o número de alunos em nível de turma eu 
creio que não foi possível ser cumprido na íntegra como 
foi colocado, por exemplo, uma turma de primeiro ano, 
segundo ano que tivesse uma pessoa com necessidade
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especiais poderia ficar dois, de preferência dois alunos, 
mas que fosse de uma mesma categoria. Mas eu creio 
que não foi possível ser cumprido na íntegra ainda essa 
realidade, para mim trabalhar a inclusão na entidade 
seja qual ela seria abranger do porteiro ao cozinheiro, 
porque todo mundo precisa ter esse conhecimento de 
como estar recebendo, como vou tar me direcionando, 
o que ele precisa a nível de locomoção. Então eu não sei 
dizer se houve essa preparação (PROF.C).

E a professora B, que teve apenas uma semana de preparaçao. “Só um 
básico assim. Porque eu fiz uma semana dado pela SEMED” (PROF. B).

H á neste sentido, uma visão de preparação da escola como 
processo de formação promovido pela Secretaria de Educação, 
constituindo-se em processo mais amplo quando envolve também 
a enturm ação. Além disso, não há compreensão de que a for
mação é um processo contínuo, “em constante desenvolvimento, 
extrapolando, assim , o entendimento anterior, em que a form a
ção era considerada apenas como envolvendo momentos form ais” 
(M ARTINS, 2011, p. 52).

Concepção de educação inclusiva
O professor A destacou que as turmas são inclusivas; considera 

que a inclusão além de escolar é também social.

Todas as turmas são inclusivas. A gente propõe que todas 
as turmas sejam inclusivas, tanto é que a ideia é não ter 
mais atendimento apenas particular. Aquele atendimento 
de laboratório, atendimento de sala só com deficiência. E 
botar esse aluno junto com os demais, esse u%u questio
namento muitas vezes, que muitas vezes o aluno não tem 
condição de estar, mas estar lá por conta da inclusão, apc 
sar de que eu sei que a inclusão não é só o aprendizado in
telectual, português, história, geografia, aquilo que a gente 
ensina como currículo. Eu acho que a inclusão é também 
social, é também integração, é o aluno brincar, é o aluno
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saber que é igual, é o aluno ter a oportunidade de conviver 
com pessoas diferentes que a vida dele é assim, então isso é 
inclusão. Agora eu acho que precisaríamos ter uma atenção 
especial para esses alunos, principalmente aqueles que tem 
mais dificuldade (PROF. A).

A professora C explicou que há necessidade de preparação da 
escola para a inclusão.

É a preparação da enüdade para receber o aluno, porque 
hoje com a inclusão, o que nós precisamos, nós como so
ciedade precisamos estar preparados pra receber essa de
manda, porque ele tá vindo, a lei tá do lado dele, então nós 
como entidade precisamos nos preparar. Mas eu creio que 
a inclusão educacional, vamos dizer assim, uma respon
sabilidade maior ainda de estar ... vê que todos os entes 
estejam capacitados pra receber essa demanda (PROF. C).

E a professora D ressaltou que a inclusão perpassa pelas adapta
ções físicas na escola.

A inclusão é feita no espaço da escola a partir das adapta
ções do prédio como colocação de rampas, linhas guias, 
a sala para atendimento especializado e a preparação dos 
funcionários e professores (PROF. D).

Assim, os professores apresentam alguns aspectos referentes ao 
processo de inclusão escolar, não expressando de forma clara o que 
seria essa inclusão. Mantoan (2006) afirma que:

A inclusão escolar tem sido mal compreendida, princi
palmente no seu apelo a mudança nas escolas comuns 
e especiais. Sabemos, contudo, que sem essas mudanças 
não garantiremos a condição de nossas escolas recebe- 
tem, indistintamente, a todos os alunos, oferecendo-lhes 
condições de prosseguir em seus estudos, segundo a ca
pacidade de cada um, sem discriminações nem espaços 
segregados de educação (p.23).
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Machado (2011) considera a inclusão escolar a que:

leva em consideração a pluralidade das culturas, a comple
xidade das redes de interação humanas. Ela não está limita
da a inserção de alunos com deficiência nas redes regulares 
de ensino, pois beneficia todos os alunos, com e sem defi
ciência, que são excluídos das escolas comuns, e denuncia 
o caráter igualmente excludente do ensino tradicional mi
nistrados na sala de aula do ensino regular (p.69).

Práticas de educação inclusiva na escola
A professora B considera que a prática de educação inclusiva ainda 

está somente na teoria, apesar de já ter identificado melhoria de mentali
dade sobre a inclusão na escola. Há necessidade de suporte técnico. Só 
na teoria. Bem, agora eu acho que bem, a mentalidade mudou muito [...] 
Acho que bem, o contato bom! Só falta o suporte” (PROF.B).

A Professora C explica que 70% da escola já estão trabalhando a 
inclusão, sendo importante a assessoria do professor da SRM.

Vamos dizer assim, a nível de percentual, eu creio que uns 
70 por cento ela já está trabalhando a linha [...] Olha hoje, 
o que é que a gente vê, a questão do apoio NE, dos pro
fessores que atuam no AEE com relação aos professores 
do ensino regular dando esse suporte, essa orientação a 
nível de adaptação, de materiais, a questão do conteúdo 
dando essa orientação também para o aluno no conteúdo 
e a gente está até aí com uma ação assim desenvolvida 
pensando na [...] Vamos dizer assim, não conscientizando 
com relação a inclusão porque na inclusão não é hoje que 
se fala mas sim dar melhor suporte para a escola para que 
realmente a gente possa contribuir com dúvidas, que cada 
dia cada noite as dúvidas surgem. Porque hoje a gente 
tem um corpo muito novo assim de docentes que preci
sam dessa nossa contribuição, a gente vai tá fazendo essa 
interação pra que realmente a gente possa estar contri
buindo da melhor maneira possível (PROF.C).
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As falas indicam que a prática de inclusão está na escola, ainda 
que insipiente, mas que há muito a se fazer para melhorar essa prática.

Identificação do aluno com necessidades educacionais 
especiais

Conforme a Coordenação da Educação Especial, a avaliação 
diagnostica se da no contexto das escolas municipais com alunos ma
triculados na rede regular de ensino que sinalizam características de 
publico alvo da Educação Especial e são realizadas por Pedagogo, 
Psicólogo e Assistente Social. A escola identifica o aluno através do 
professor que preenche uma ficha de encaminhamento direcionada 
ao setor de Educação Especial da SEMED, expondo suas observa
ções, relacionadas ao aluno e encaminhando-o ao setor de educação 
especial, para que seja agendada a avaliação contextualizada.

Segundo a Coordenadora da Educação especial, na avaliação con
textualizada participam a equipe do setor técnico pedagógico do Cen- 
tio Municipal de Atendimento Educacional Especializado (CMAEE) 
Santa Joana, o aluno e o seu responsável. Após a avaliação, realizada a 
equipe elabora um parecer técnico no qual apresenta suas considera
ções e seus devidos encaminhamentos ao AEE.

, O Professor A explica que recebe o aluno e uma técnica explica 
a deficiência e somente então começa a trabalhar com ele:

a família matricula e ele é colocado na sala, aí vem 
uma técnica e explica a deficiência do aluno e a partir 
daí a gente começa a trabalhar, por exemplo, se é sur
do a gente procura olhar direto para ele o tempo todo 
não falar de costa, se ele é cego a gente fala bem alto 
e bem devagar porque muitas vezes ele está anotando, 
alguém tem que anotar pra ele e a gente tem sempre 
no caso do cego precisar da ajuda da assessoria de 
alguém que consiga fazer texto em braile e provas, 
enfim, tem que ter toda uma assessoria se não com
plica (PROF.A).
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Já a professora D explica que o encaminhamento para a SRM e 
feito após o aluno ter passado pelo Centro de Atendimento Educacio
nal Especializado onde é avaliado por equipe técnica.

Eles são encaminhados para a sala de recursos multifun
cional após ter passado pelo Centro de Oficina Pedagó
gica Santa Joana, onde eles são avaliados por uma equipe 
técnica e um laudo médico, ai a escola matricula no AEE 
(PROF.D).

Os professores A e B informaram ter dificuldade em identificar 

a deficiência do aluno.
A gente confunde com apatia, com a dificuldade de apiendi- 
zado e é muito difícil identificar isso. Agora aqueles que são 
já especiais, porque já há um atendimento especial a gente é 
informado previamente ou pelo pai pela mãe ou pelo própno 
corpo técnico, eles informam a gente, olha tem um especial 
na tua sala, fulano especial vai para tal turma, então a gente ja 
sabe disso, mas identificar quando não há essa identificação 
anterior é muito difícil (PR( )F.A).
Encontro dificuldade de identificar os alunos que apresen
tam necessidade especiais não muito evidentes, depois de 
um tempo que a agente percebe a surdez [...] visão, mas 
com o tempo tudo faz mais sentido, de imediato não, né. 
Acho que só um especialista (PROF.B).

Neste sentido, os professores têm conhecimento da deficiência 
do aluno antes de ter recebido o aluno em sala e após onentaçoes téc
nicas sobre a deficiência do aluno.

A professora C destaca que a identificação depende da convivência.

A gente [...], dependendo do convívio. Porque a-pârtir do 
momento que eu passo a conviver tendo um tempo de con
vivência a gente conhece, passa a perceber a diferença na
quele aluno. Aí mediante essa percepção a gente busca e [...] 
dar condições, ne encaminhar pra que ele seja, passe por 
uma avaliação contextualizada, para que seja avaliado para
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realmente a gente dar uma continuidade no atendimento 
dele se for necessário encaminhar para o apoio, independen
temente de outras necessidade serão dados orientação pra 
família e para os demais professores (PROF.C).

Percebemos nas falas dos sujeitos que apresentam dificuldades na 
identificação dos alunos do AEE e segundo a professora D, que o aluno 
ingressa no AEE após ter passado por avaliação de uma equipe técnica peda
gógica do município, porém a Resolução n° 01/2010 do CEP/ em seu artigo 
84, diz que “a identificação do aluno do AEE deve se dar através de diagnós
tico das avaliações procedidas pelo professor e pela equipe pedagógica”. Para 
Arantes (2006) a identificação dos educandos do AEE deve ser efetivada no 
dia a dia da sala de aula, com os demais alunos do ensino regular.

Atendimento Educacional na Escola

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) acontece no 
contraturno dos alunos que são matriculados na escola ou em outras 
escolas mais próximas. O número de alunos atendidos no AEE é fle
xível, mas no momento da coleta estavam sendo atendidos 24 alunos 
que foram distribuídos para duas professoras especializadas com a carga 
horária para o AEE de 20h semanal cada uma e um professor itinerante.

O Professor A informou que os alunos com deficiência não fa
zem prova na turma, eles são levados para a SRM para realizar a prova 
com a orientação da professora especializada.

Tem uma pessoa, uma professora que vai lá pega a sua 
prova e pega o aluno junto, não faz prova junto, eu acho 
que essa é a prática da escola. Nas outras escolas não era é 
assim, o Dl, o aluno com DT, o aluno cego, o aluno surdo, 
o aluno cego, o aluno mudo fazia a prova junto com toda 
a turma, lá não acontece isso, o aluno é retirado da sala 
levado para um laboratório, uma sala a parte, sala de aten
dimento para esses deficientes (PROF.A).

O Professor A disse não ter nenhuma ação especial para o aluno 
com deficiência.
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Como eu disse nào há nenhuma ação especial para esse 
aluno, é claro que muitas as vezes a família solicita, já se 
preocupa com isso, que já tem uma história das escolas, já 
sabem o que fazer. Chega com o professor e diz: olha, por
que minha filha ela é surda, não sei o que meu filho ele é 
[...] então as famílias já se preocupam com isso (PROF.A).

A professora D explicou que o atendimento educacional especia
lizado acontece duas vezes por semana no contraturno de acordo com 
a deficiência.

Ele acontece duas vezes por semana no contraturno 
acordo com a deficiência eles são agrupados ou não [...] 
Normal, sem nenhuma discriminação, as atividades são 
desenvolvidas através de jogos, tem computador, tem no- 
tebook, tenho contato com os alunos, com os professores 
do regular, oriento eles e digo como interagir com esses 
alunos que eles ainda têm muita dificuldade. (PROF. D).

Identificamos que os professores, com exceção da professora D, não 
têm clareza de como se realiza o atendimento educacional especializado, 
apesar de saberem da existência da Sala de Recursos Multifuncionais.

Sala de Recursos Multifuncional -  SRM
Conforme expressou a professora D, a Sala de Recursos Mul

tifuncionais ainda não foi inaugurada, mas está equipada e em pleno 
funcionamento. Os recursos didáticos e equipamentos existentes são: 
computador, mesa para computador, jogos, teclado de colmeia, scan
ner, notebook, máquina Braille, reglete, soroban, jogos, entre outros.

A sala multifuncional disponibiliza todos os equipamen
tos, para essas salas funcionarem é preciso qud elag sejam 
inauguradas, mas a nossa sala ainda não foi inaugurada, 
mas como os equipamentos já estão aqui, nós já estamos 
utilizando, acredito que a nossa sala já é uma sala multi
funcional, ela já tem todo equipamento, ela tem mesa para 
computador, tem computador, jogos, teclado de colmeia,
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nós lemos um computador, um notebook, um scaner, 
brinquedos, jogos que foram comprados c que foram con
feccionados pelas professoras, temos máquinas e recursos 
para trabalhar com cego, no momento só não temos alu
nos, máquina braille, reglete, soroban (PROF. D).

Além dos materiais adquiridos pela escola, os docentes confec
cionam também alguns recursos didáticos para uso na SRM. Isto signi
fica uma sobrecarga a mais no trabalho docente.

Relação dos docentes das SRM com a equipe técnica e 
a família dos educandos

O professor A expüca não ter nenhuma orientação sobre ter um 
aluno especial na sala comum, evidenciando a não interação entre a 
equipe técnica e os professores da sala comum.

Mas é isso, não temos nenhuma orientação que naquela 
sala tem um aluno especial e que o comportamento seria 
aquele, é muito difícil trabalhar isso também, muito difícil 
chegar numa escola grande com 15 salas de aula, 16 salas 
de aula e explicar mesmo para aquela turma, porque o 
aluno não se relaciona somente com os alunos da tur
ma, eles se relacionam com a escola nem a turma tem a 
informação específica sobre o aluno. E agora existe um 
senso de sobrevivência ou de proteção, o aluno que é 
ceg°j Por exemplo, ele já é mais protelado pela turma, o 
aluno sutdo, todo mundo sabe que ele tem que tá olhan
do pra gente, ninguém fica na frente quando a gente está 
falando. (PROF.A).

A professora B explicou que a família dos alunos com necessida
des especiais participam das atividades da escola. “Há participação da 
família dos alunos com necessidades especiais nas atividades da escola, 
como reuniões e atividades extras escolares” (PROF.B).

Os docentes C e D informaram existir relação entre os professo
res da sala comum e da SRM.
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Eu creio que foi a questão da sensibilidade, porque com a 
parte da inclusão a escola como um todo ela passou a ver 
essas pessoas com outros olhos, é [...] saber que a responsa
bilidade não é só do atendimento educacional especializado 
e sim da escola como um todo. Então o que é que a gente vê 
hoje, mais responsabilidade no conjunto que faz a escola, a 
maioria das escolas posso dizer aonde eu estou contribuindo 
a gente vê essa participação, essa interação constantemente 
são nos horários de intervalos, c quando a gente tem esse 
tempo de estar junto e, no momento também em que sur
gem dúvidas, inseguranças a gente também é procurado.* Ti
rando o dia que tem um dia na semana em que os professo
res ficam para fazer essa interação na sala do ensino regular, 
esta interagindo com o professor do regular, com a turma 
e, nos momentos cm que a gente se encontra a gente está 
praticamente com essa disposição (PROEC).
Procuramos fazer da melhor forma possível, vamos nas sa
las de aula verificar a necessidade do professor e do aluno, 
realizamos formações bimestralmente, agora tem aqueles 
professores que resistem em participar das formações, se 
acham no direito de dizer que não precisam, este mês ain
da vai ser oferecido uma formação para toda a escola em 
todos os segmentos do ensino fundamental, poucos pais 
participam de reuniões da escola (PROED).

Percebemos contradições nas falas dos sujeitos quando os pro
fessores do ensino da sala comum colocam suas dificuldades em rela
ção à falta de acompanhamento e de interação do professor da sala de 
recursos multifuncional, e em outro momento a professora da sala do 
AEE diz que dá apoio ao professor do ensino regular. ContVaçUçao que 
evidencia não existir diálogo entre os dois segmentos escolaies.

Função da Sala de Recursos Multifuncionais
Todos os docentes destacaram como função da SRM o assessoramen- 

to ao professor da sala comum e a sua importância ao processo de inclusão.



Eu sei que tem a sala mas eu não sei o que eles trabalham 
como seu planejamento. A função é assessorar o profes
sor em sala de aula. Tem que dar essa assessoria, porque a 
gente não consegue levar tudo sozinho, tem que dar essa 
assessoria (PROF.A).

E complementar o trabalho do professor que é feito em 
sala para ter uma evolução melhor, porque geralmente 
não dá para dar aquela atenção que é devida (PROF.B).
Creio que seria [...] indispensavelmente dentro dc uma 
escola quando se trabalha a inclusão c [...] ela tem uma 
função indispensável porque hoje se nós não tivéssemos 
esses equipamentos, para fazer as adequações para tirar 
esse aluno pra que ele venha receber esse atendimento, 
seria bem difícil para que esse aluno possa prosseguir na 
sua desenvoltura dele, então essa sala ela tem uma função 
muito importante dentro dessa escola (PROEC).
E dar assessoramento aos alunos e aos professores que 
fazem a inclusão (PROED).

Entretanto, os professores não apresentam a função da SRM 
referente ao atendimento educacional especializado aos educandos 
com necessidades educacionais especiais. Esta não apresentação pode 
significar desconhecimento da legislação que trata o tema. O Decreto 
N° 6.571/2008, em seu Artigo 2o estabelece como objetivos do aten
dimento em Salas de Recursos Multifuncionais:

I -  prover condições de acesso, participação e aprendiza
gem no ensino regular aos alunos [com deficiência, trans
tornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e 
superdotação];
II -  garantir a transversalidade das ações da educação es
pecial no ensino regular;
III — fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos 
e pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de 
ensino e aprendizagem; e
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IV — assegurar condições para a continuidade de estudos 
nos demais níveis de ensino.

Prática educacional na SRM e Sala Comum
O professor A da sala comum destaca que em sua prática pro

cura dar atenção especial, ficando mais perto, chamando atenção do 
aluno com necessidades educacionais especiais.

Falta muito para gente, falta muito. Na realidade a inclusão 
nas escolas, não só na escola que eu estou mas na rede toda, 
ela se dá principalmente pela interação entre os alunos, não 
existe muita ação voltada especifica para esse aluno, alias não 
há nem muito diálogo com a turma que tem alunos espe
ciais para ter um comportamento diferente, como o aluno, 
por exemplo, o aluno de Dl. Alguns são retraídos, outros 
são extrovertidos, o extrovertido brincavam com ele como 
se fossem normal, ninguém tem o cuidado de dizer: olha 
com ele em determinado momento não deve brincar. Então, 
ele não vai saber o limite de parar, não existe isso, a gente 
tem que dar essa orientação porque acaba perdendo contro
le da turma, eu por exemplo, tenho aluno que trato assim. 
No sentido, por exemplo, no dia da prova a professora retira 
os alunos vai lá e pega a prova e leva pra uma sala que ele 
dar atendimento, esse aluno faz a prova junto com ela, então 
é só essa a prática que eu identifico como diferencial. Nas 
outras escolas isso não acontecia. Quando são informados 
eles já sabem, aí o comportamento tem que ser de acordo 
com a deficiência de cada um, se cego, se surdo, ou se com 
deficiência intelectual e a gente tem que ter t̂tenção diferen
ciada. Tem que estar chamando mais atenção,.acompanhan
do, olhando o caderno de mais perto. As turmas são grandes 
e as vezes ha muitos casos em que se não obedece o número 
de alunos por turmas, tem 34, 35 [...] sabe que isso não é 
nenhum problema. E a gente tem que dar um pouco mais 
de atenção para esse aluno. Olha, já fez a atividade? Cadê seu



caderno?, faça isso! faça isso! resolva isso. é assim a atenção 
tem que ser especial para esse aluno. (PROF.A).

A 1 rofessora B informou desconhecer a existência de equipe de 
multiprofissionais no atendimento educacional, não conhece o AEE e nem 
se existe interação entre os professores das salas comuns com os da SRM.

Desconheço a existência de equipe multiprofissionais 
no atendimento da educação inclusiva na escola; desco
nheço o AEE; a rotina da escola mudou no sentido da 
aceitação e os valores, encontro dificuldade em efetivar 
a educação inclusiva por causa dos suportes para lidar 
com essas dificuldades; se existe interação entre os pro
fessores da sala regular e da sala de recursos é esporadi
camente e que desconhece (PROEB).

A professora D da Sala de Recursos Multifuncionais explica que 
trabalha por meio da LIBRAS com os alunos surdos, e trabalha as difi
culdades dos alunos D l por meio de jogos.

Com os alunos surdos eu trabalho a LIBRAS e faço a re
lação com a língua portuguesa, com os Dl eu trabalho as 
dificuldades através de jogos recreadvos e didáticos. Agora 
com o computador tudo melhorou porque pra eles é uma 
novidade, então eles se sentem motivados a participar e a 
frequentar mais o AEE, os cegos este ano nós não temos 
porque aqui na escola nós não temos o Ensino Médio, en
tão eles foram transferidos para outra escola (PROF.D).

Assim, a professora da SRM direciona as atividades conforme as 
especificidades das deficiências e o docente da sala comum procura dar 
uma atenção especial ao educando com necessidades educacionais es
peciais. É importante destacar que ainda há professores da sala comum, 
como a professora B, que não tem informação sobre o atendimento edu
cacional realizado na SRM e também não informou como trabalha com 
esse alunado. Mais uma evidencia de não interação entre os docentes da 
sala comum e os da SRM.
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a) Planejamento
O professor A faz planejamento de suas aulas de forma indi

vidual por série, para todos os educandos, não planejando atividades 
específicas para o aluno com necessidade especial educacional. Não 
conhece o planejamento da SRM.

Tem que planejar, não só o plano bimestral, mas também 
o curso, em si mas também a aula. Faço planejamento 
individual. Faço um planejamento para as séries, é por 
série, independente se é especial ou não nesta série. Ago
ra o plano de aula se dá por turma, aí a diferença, se eu 
tenho duas sétimas série, uma na sexta e outra na quarta 
feira por conta de que as sextas tem muito feriado citan
do aqui um exemplo, eu tenho que planejar diferente a 
da quarta, tenho que ter esse planejamento, este ajuste, se 
não da para trabalhar a mesma coisa. A sala de recursos 
eu não sei como é feito o planejamento, mas o planeja
mento para sala de aula vale para todos os alunos a gente 
não tem nenhuma ação específica voltada para esse aluno 
com deficiência (PROF.A).

A professora B planeja coletivamente para toda a turma e indi
vidualmente para os alunos especiais, também desconhece o planeja
mento na SRM.

Desconheço o planejamento das atividades da sala de 
recursos, realizo meu planejamento coletivo e indivi
dual, individual para as necessidades especiais e cole
tivo para os demais, não participo das atividades de 
planejamento desenvolvidas na sala de Recursos multi
funcional (PROF.B). ■*'

A professora C da SRM não trabalha com alunos e poi isso 
planeja suas atividades de formação com os professores, mas não 
informa detalhes nem do planejamento nem do assessoramento 
que faz aos docentes da sala de recursos. A professora D, da SRM,
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realiza planejamento com a participação dos professores do AEE 
e o técnico da Educação Especial, organiza suas atividades educa
cionais de fotm a individual e voltado para as categorias de defi
ciências dos educandos.

A leu planejamento e baseado na formação em que vou 
realizar com os professore, já que não trabalho direta- 
mente com os alunos e sim com os professores prestan 
do assessoramento pedagógico (PROF.C).
Meu planejamento é realizado individualmente de acordo 
com a série do aluno e a categoria de deficiência, e é reali 
zado com a participação dos colegas do AEE e o técnico 
da Educação Especial (PROF.D).

Acrescentou ainda a professora D que:

Nosso planejamento é individualizado, de acordo 
com a série do aluno e com o que ele está trabalhando 
lá no regular, desenvolvo o planejamento com aluno 
na piática, vejo o conteúdo que ele está trabalhando 
e desenvolvo com o aluno, fazendo observação de 
como este aluno esta se desenvolvendo, se ele con
segue, se ele tem dificuldade, onde ele tem maior di 
ficuldade e aí eu vou trabalhar essa dificuldade, sc 
for em matemática trabalho mais a matemática,se for 
em língua portuguesa, trabalho mais a língua por
tuguesa, com surdos a gente trabalha mais a língua 
portuguesa com formação de palavras, já, com DM11 
já é diferente, trabalho a coordenação motora, jogos 
de formação de palavras, se for intelectual também, 
também leitura de palavras e tem uma metodologia 
que eu utilizo com todos por categoria de palavras, 
mostro a imagem, depois mostro as palavras várias 
\czes, depois mostro a figura e depois ele vai montar 
a pala\ ra só olhando para a figura e ele consegue só 
pela memorização ele consegue (PROF. D).



Cabe ressaltar que as práticas das SRM se diferenciam da sala do 
ensino comum, pois o professor realiza seu planejamento único para 
toda a turma, enquanto que na SRM o professor trabalha com plano 
individualizado específico, porém é necessário que haja essa interação 
do professor do AEE com o professor da inclusão para que o plano 
individualizado funcione.

Outro fator importante é que o AEE não é reforço escolar, nele 
o professor vai trabalhar as dificuldades específicas do aluno causadas 
pela deficiência e não a deficiência do ensino causada pelo professor, essa 
função do AEE é que ainda não está claro para alguns professores tanto 
do ensino regular quanto do AEE.

Prieto (2006), ao se referir a planejamento para alunos com de
ficiência diz que é necessário bastante domínio conceituai de inclusão 
escolar, assim como uma clara definição dos princípios e diretrizes dos 
planos e programas elaborados de forma que possa redefinir os papéis 
da educação especial e do atendimento desse aluno. Contudo, pensa
mos que o município e a escola estão caminhando no sentido de acertar 
quando se coloca um profissional específico para trabalhar a formação 
dos professores, porém, faz-se necessário que haja uma interação entre 
os professores que fazem parte da escola que se denomina inclusiva, 
pois é perceptível na fala dos professores esta falta de sintonia entre os 
sujeitos atores e autores deste processo educacional.

b) Metodologia e recursos pedagógicos

O professor A, que utiliza recursos diferenciados para ensinar 
alunos com deficiência, ressaltou ter mais dificuldade com o aluno 
cego, porque usa muito o livro e imagens. Pela sua fala não utiliza a 
libras na comunicação com o aluno surdo. i

A metodologia para o surdo, é claro, tem que ser diferen
cial porque se não ele não vai se ajustar a turma, quando a 
gente faz trabalho em grupo não tem problema ele traba
lha igual agora em determinado momento a gente tem que 
ter uma atenção especial pra ele, estou falando específico



do surdo, está certo, no caso do cego, é muito mais difícil 
por conta do que ele tem que anotar, ele teria que estar 
anotando alguma coisa então eu não posso pedir livro para 
ele, olha tal figura. Muito mais complicado. Para um surdo 
eu posso apontar eu vou até sua cadeira e digo para ele ana
lisar aquilo e repito o que eu estou dizendo para os outro 
porque muitas vezes a leitura labial acaba confundido aí 
você repete muitas vezes a mesma coisa. Então, se tem que 
ter um atendimento diferenciado que não é nenhum drama 
não, não é nenhum trauma. Com o cego a gente aprendeu 
que não adianta você dar o livro para o cego, o livro tra
balha muito com figuras iconografias ilustrações. Eu faço 
uma pergunta, olha o livro? eu não posso dizer isso onde 
tem cego, então essa metodologia tem que ser diferente, 
esse cuidado a gente tem que ter, eu não sei se todos os 
piofessores tem mas depois de um tempo a gente come
ça a ter porque quando a gente fez isso em determinado 
momento aquele aluno ficou sem fazer nada depois que 
a gente percebeu que ai vai olhar o que? Então é preciso 
tomar alguns cuidados. Eiu gosto muito de usar televisão, 
televisão e vídeo, é o que eu tenho, seja documentário nes
se caso específico dessa escola que eu não tenho cegos que 
é mais difícil a gente avisa antes o que vai querer aí o que 
acontece geralmente a gente pede um relato daquilo que 
foi feito, daquilo que se viu, daquilo que se debateu, e aí 
todos eles fazem, porque o surdo ainda que ele não escute 
mas ele está vendo a imagem e a televisão ela é muito preci
sa mesmo ela mostra muita imagem. A imagem fala muito 
mais forte do que qualquer outra coisa. Aí tem legenda, 
fica muito mais fácil, eu tenho Dl e cegos, e [...] Dl e sur
dos, então não tem nenhum recurso didático específico, 
agora para o cego nos não temos na escola, pelo menos 
eu desconheço, esse aí tem máquina para ser utilizado de 
escrita de biaille, mas não tem nenhum no caso não existe 
nenhum cego matriculado na escola este ano (PROF.A).
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A professora B utiliza metodologias diferenciadas para atender 
os alunos com necessidades educacionais especiais, mas nao explicou 
que metodologia utiliza.

Udlizo metodologias diferenciadas para atender as es- 
pecificidades dos alunos com necessidades especiais, 
dependendo da deficiência, a gente vai trabalhar o que 
é possível desenvolver para ver se há alguma evolução, 
quanto à avaliação a docente diz que realiza o mesmo 
modelo para todos os alunos sendo que dá uma atenção 
maior para os deficientes (PROF.B).

A professora C diz que acompanha os professores para saber se está 
tendo um bom atendimento escolar.

De início para que esse aluno venha a ter esse atendi
mento a gente precisa ter um levantamento para que cada 
professor no início do ano procure observar as suas tur
mas saber como é que está desenvoltura, aquele aluno 
que não está acompanhando o processo, para que seja 
feito a gente passa uma ficha para os professores, para 
que esses professores façam uma pequena síntese das di
ferenças que ele observa naquele aluno, qual a diferença 
desse aluno com referencia a turma dele dita normal, são 
encaminhados a sala de apoio toma esse conhecimento e 
encaminha para que o setor técnico pedagógico tome o 
conhecimento para que essa criança passe ser avaliada, se 
for eleita vai receber esse atendimento, a equipe técnica 
se reúne de vez em quando para avaliação dos alunos que 
apresentam suspeita de alguma deficiência (PROF.C).

A professora D explica que a SRM possui recursc^s pedagógicos 
para realizar uma prática educacional com qualidade.

Floje, com os recursos que temos, já podemos desenvol
ver um trabalho com melhor qualidade, já posso me dar 
ao luxo em trabalhar com meus alunos com jogos, com 
recursos tecnológicos, faço jogo da memória com os Dl e
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surdos, utilizo o dicionário de LIBRAS com minha aluna, 
laço ditado utizando figuras, enfim há muitas opções para 
desenvolver um excelente trabalho no AEE (PROF.D).

A professora D deixa claro em sua fala a importância dos recur
sos pedagógicos para o desenvolvimento de uma metodologia adequa
da para cada modalidade de deficiência. Neste sentido, há necessidade 
de uma SRM bem equipada, de forma que venha atender as necessida
des individuais dos alunos da escola, sejam eles deficientes ou não, pois 
entendemos que a inclusão deve ser para todos.

Pmtretanto, os professores das salas comuns não explicitaram de 
forma mais descritiva como trabalham com os alunos com necessida
des especiais, afirmando apenas serem estratégias diferenciadas.

c) Currículo

Em relação ao currículo, o professor A explicou o que compre
ende sobre adaptação curricular sem referir-se ao alunado com neces
sidades educacionais especiais.

Adaptação curricular é quando você ajusta o currículo 
no sentido de atender determinadas particularidades, por 
exemplo, Barcarena trabalha com minério ok, eu vou ter 
municípios, se eu pegar Conceição do Araguaia que tra
balha com pecuária eu tenho que ajeitar o currículo exa
tamente para aquilo que se está trabalhando na cidade, eu 
não vou deixar de mostrar a pecuária mas o aluno tem que 
entender mais das consequências ambientais do minério, 
da produção mineral, da extração, o rejeito disso para onde 
vai, as consequências para o solo, a gente tem que enxergar 
melhor isso, já que a pecuária que também tem consequên
cias ambientais vai ser trabalhado diferente. Uma é mais 
rural a outra é sem dúvida mais orgânica, a gente tem que 
fazer isso. Faço sim. Porque os livros quando vem eles não 
vem com tudo inclusive no nosso próprio planejamento 
nos tivemos algumas dificuldades esse ano, porque o livro 
que veio ele não [...] principalmente na sétima série, ele não
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mostrava encontros mundiais, a questão de Quioto, a ques
tão de 92, a questão de omitir, omite tudo isso. Então nos 
tomamos a decisão de passar textos complementares para 
fazer ajustes nesse currículo (PROF.A).

A professora B disse que o currículo é o mesmo para todos os 
alunos, mas que dá mais atenção para o aluno deficiente. “É o mesmo, 
eu apenas dou uma atenção maior para o aluno deficiente” (PROF.B). A 
professora C afirmou participar das adaptações curriculares ao orientar 
os professores para conviver com alunos com deficiência. “Participo 
constantemente da realização das adaptações curriculares, dando‘orien- 
tações com relação à convivência com os alunos deficientes, materiais 
didáticos e adaptação de currículo” (PROF.C).

A professora D enfatizou que o currículo é de acordo com a sé
rie que o aluno frequenta e que acompanha os alunos na sala comum, 
ajudando-os a fazer suas tarefas de casa.

Nosso currículo é de acordo com cada série que o aluno fre
quenta, eu procuro ter todos os conteúdos programáticos, 
olho no caderno do aluno o que ele está estudando na sala 
do regular e ajudo ele a fazer suas tarefas de casa (PROF.D).

Percebemos em comum nas falas dos sujeitos a dificuldade em ex
plicar as adaptações curriculares. Neste sentido, faz-se necessário que os 
professores estejam focados nas diferenciações de aprendizagem, bem 
como no currículo que precisa ser trabalhado com os alunos com neces
sidades educacionais especiais.

Machado nos faz refletir nossa concepção de ensino e aprendi
zagem ao afirmar que:

[...] Se nossa intenção é trabalhar em favor^a educação 
inclusiva, nossa concepção de aprendizagem é ter claro 
que todo aluno é capaz de aprender. No entanto os alu
nos não tem o mesmo tempo de aprendizagem e traçam 
diferentes caminhos para aprender. Cabe ao professor 
disponibilizar o melhor do ensino, as mais variadas ativi
dades, e cabe ao aluno a liberdade de escolher a tarefa que



lhe interessa. C) ensino democrático é aquele que consi
dera as diferenças de opiniões, de interesses, de necessi
dades, de idéias e de escolhas. ( 2011 , p. 70)

d) Avaliação da Aprendizagem dos educandos

E feita naturalmente, geralmente a gente trabalha com 
40 por cento do peso trimestral chamado qualitativo c 60 
por cento prova. Nessa prova a gente trabalha com múlti
pla escolha metade 3 pontos no mínimo, e a outra metade 
dissertativa, então essa prova valendo 6. A qualitativa é 
tanto a participação do aluno, porque tem aluno que não 
consegue se concentrar nunca, mas como as habilidades 
todo caderno porque a vida do aluno é o caderno, então 
as anotações que ele faz, explicações que ele dá no qua
dro a gente diz, copie, a gente vai la depois vai olhar isso, 
a gente olha os textos passados, a gente olha questões 
respondidas e o próprio cuidado do aluno (PROEA).

Avaliação, dificuldades, mudanças e sugestões em 
íe^ção ao processo de inclusão na escola

a) Dificuldades

Os professores entrevistados destacaram como dificuldades nas 
atlvidades de inclusão na escola:

As dificuldades em que encontro é trabalhar com aquilo 
que eu nunca fui treinado. Eu nunca tive nenhuma for
mação na área inclusiva eu aprendi na marra ao longo da 
vida trabalhar com cego em sala ou trabalhar com surdo. 
O Dl é aquela dificuldade de sempre NE, que o aluno 
não consegue, a maioria deles, por isso são deficiência in
telectual eles não conseguem é [...] acompanhar a turma, 
o desenvolvimento não se dá no mesmo, então a gente 
tem dificuldade, tem que tá acompanhando de mais per
to, incentivando, orientando. Passa, porque ele não tem
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concentração. Então se diz, ele passa, não são alunos re
beldes. Não tem maiores progressos (PROF.A).
Prepara as atividades, mas não com a sala multifuncional, 
as dificuldades enfrentadas com as pessoas deficientes nes
se caso aqui não há tantas dificuldades. Há dificuldades 
sim, mas a gente percebe uma evolução então é gratifi- 
cante, obtive avanço em minhas práticas com alunos com 
necessidades especiais como na leitura é lenta mais evoluiu, 
ha necessidade de se praticar mais e, mais e, mais. Porque 
são muitas as deficiências, as dificuldades, o AEE, precisa 
de profissionais habilitados para ajudar de fato (PROF.B). 
Hoje, quando já se fala em inclusão já se vê, vamos dizer 
assim, um percentual de aceitabilidade, mas ainda existem 
muitas dificuldades para que a criança dita normal aceite 
aquela criança que tem uma diferença, mas que também 
acima de tudo tem um potencial. Mas para que esse po
tencial seja desenvolvido eu preciso de que? Eu preciso de 
oportunidades e quando se tem um trabalho de conscien
tização na turma na escola para a gente ficar recebendo 
um colega que tem uma diferença mas que tem uma pos
sibilidade de ter um desenvolvimento, é [...] vamos.dizer 
equivalente para aquela criança, as coisas caminham nor
malmente, tem muitas famílias que colocam as dificulda
des em primeiro lugar é [...] quando a escola chama tem 
muitas vezes essa dificuldade de distancia, muitas famílias 
moram distantes da escola, nos temos uns alunos que al
guns ficam com dificuldades de ter o acesso a sala de aten
dimento devido o contraturno, é [...] o transporte para ele 
se locomover. Então essa dificuldade da fan í̂lia também 
não é diferente mas a maior parte dos que mofãm próxi
mo da escola, o que que a gente vê? Uma interação boa 
com a comunidade escolar. A maioria, acho que a maioria 
eles mostram interesse, até porque hoje se nós vemos a 
educação está se desenvolvendo da maneira que está é por 
causa dessa parceria, família, escola, atendimento de pro-
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fissionais especializados, né, que se juntam para que as coi
sas melhorem, hoje, a gente já tem os tecnológicos, já de
pendemos de computadores é [...] questão de impressoras, 
materiais específicos, máquina a brailie dependendo da ne
cessidade hoje a escola não atende pessoas com deficiência 
visual, mas dependendo da necessidade graças a Deus que 
a gente já tem vários objetos. Umas das principais dificul
dades quando se referencia o educando é a distancia, o que 
no caso, nos temos o aluno que deixa de receber o apoio 
apesar de ele ter sido eleito, mas porque ele mora em co
munidades muito distantes da escola, ele depende de trans- 
poite escolar, a família não tem estrutura pra trazer esse 
aluno, então por isso ele fica sem esse atendimento. Então, 
hoje fica muito complicado, apesar da gente poder querer 
ajudar, é tirar esse aluno da sala dependendo do momen
to, uma ou duas vezes, dependendo da necessidade da sala 
dele do regular nesse momento e trazer para sala do apoio 
para que ele possa receber esse atendimento. A gente sente 
muito essa dificuldade (PROF.C).
Vejo a dificuldade que os alunos têm em frequentar o 
contraturno, devido necessitar de transporte escolar, uma 
boa parte deles mora na zona rural do município e quan
do é o dia do atendimento, eles passam o dia todo na es
cola, quando tem merenda eles merendam e quando não 
tem, dou um jeito de atendê-los no intervalo das aulas 
[...] tenho dificuldades em confeccionar materiais didáti
cos pedagógicos pela falta de tempo na verdade, as vezes 
você tem todo trabalho de confeccionar e preparar a aula 
e aí o aluno não vem, ou quando você chega para traba
lhar com esse aluno aí ele não se identifica com aquilo, é 
uma dificuldade é uma barreira (PROF.D).

As principais dificuldades apontadas pelos professores foram: a falta 
de formação para trabalhar com a educação inclusiva; os educandos mora
rem distante da escola; necessidade de transporte escolar para se deslocar 
às atividades do contraturno; confeccionar materiais didáticos específicos.
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Percebemos nas falas das professoras que acompanham o AEE, 
as dificuldades do aluno da zona rural do município em frequentar o 
atendimento devido à dificuldade do acesso não somente pela deficiên
cia, mas principalmente pelo transporte para chegar até a localidade 
onde mora. O município apesar de ser um polo industrial, ainda não 
avançou em relação ao transporte, visto que em algumas localidades o 
horário do transporte se dá duas vezes ao dia, o que deixa o aluno do 
AEE na dependência do transporte escolar.

Alguns questionamentos referentes a sala de aula não foram respondi
dos pela professora C devido o fato de que ela presta atendimento de forma
ção continuada diretamente com os professores da escola. A professora tam
bém disse atender três escolas com formação continuada uma vez por mês.

b) Sugestões
Apresenta as seguintes sugestões para a melhoria do aten
dimento: principalmente porque os professores voltem a 
ser lotados por, vamos dizer, com 200 horas. Porque hoje 
os professores, o que é que eu vejo na desenvoltura do 
atendimento especializado? o regresso, é [...] de que for
ma? a nível profissional. É a questão de o professor estar 
lotado só com 100 horas, enquanto que as outras 100 
horas ele poderia estar fazendo a visita no aluno dele que 
é de contraturno, ele não pode, devido ele estar lotado 
na sala do ensino regular, então isso dificulta muito essa 
informação, essa interação pra que esse professor possa 
ter realmente essa convivência com a turma (PROF.C).

A Professora C considera necessário que disponha o professor 
da sala comum de 100 horas para acompanhar o aluno 4o contraturno, 
alterando sua carga horária para 200 horas.

Formação continuada na Escola Bacuri (1)
O professor A destacou que tiveram algumas palestras e que as 

formações foram trabalhadas na escola, mas que não houve formação 
para a inclusão e sim para a prática geral com todos os educandos.
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No começo do ano nós tivemos umas duas palestras, 
os conteúdos tralhados foram o comportamento do 
professor em sala de aula e a sua importância diante 
do aluno, muitas vezes ele é utilizado ainda que a gen
te não tenha consciência disso como referencia para 
o aluno. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, 
isso marcou muito para mim. Já tinha ouvido isso ou
tras vezes mas principalmente dessa vez ficou bem 
claro com a fala da professora. São divididos por tur
ma, por segmento, por disciplina e cada um faz o seu 
planejamento, não há interferência não, não pode, as 
formações foram trabalhadas na própria escola, cha
mou todo mundo para uma escola, o pessoal de histó
ria foi para uma sala, o de geografia para outra sala, o 
de geografia e estudos amazônicos foi para outra sala, 
de matemática, português e cada um trabalhou o seu 
planejamento, a gente utiliza no geral. Não tem nada 
específico para educação inclusiva, então eu penso que 
para prática como um todo para todos os alunos. O 
que seria serviu para um aluno dito normal serviu tam
bém para aquele da inclusão. Assim, nós precisamos de 
mais informações sobre o que trabalhar com determi
nada necessidade especial, como abordar esse aluno, 
porque o que eu sei é que eu dou, mais atenção para 
aquele que tem deficiência intelectual. O que eu tenho 
que falar de frente para aquele é o surdo que eu tenho 
que descrever mais dar mais detalhe para aquele que é 
cego, para isso, então eu precisaria de mais detalhe eu 
precisaria de mais informação nesse sentido. Para tudo 
isso ela tem bastante acessório (PROEA).

A professora B corroborou a informação de que as formações 
não são direcionadas para a educação especial. “Para educação especial, 
não. Para outra área sim! Os conteúdos trabalhados na formação geral
mente são prática de ensino, metodologia, mas nenhuma voltada para a 
educação especial” (PROF.B).
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As professoras das SRM informaram que as formações estão 
sendo realizadas periodicamente com uma boa participação dos pro
fessores, contradizendo as falas dos professores das salas comuns.

Ultimamente as formações estão sendo realizadas uma vez 
ao mês nas três escolas em que acompanho (PROF. C). 
Realizamos formação periodicamente, ultimamente está 
acontecendo mensalmente, vejo que a participação está 
sendo boa, até porque a escola está cortando o ponto de 
quem não vem. Então eles são obrigados a vir porque dói 
no bolso (PROF.D).

Assim, no que se refere a formação, os sujeitos afirmam ter for
mação continuada, mas que esta não atende as suas necessidades ou a 
dos alunos deficientes, isto só vem a confirmar o que Mantoan (2011) 
nos diz a respeito das formações oferecidas:

De fato, a formação que está sendo oferecida aos 
professores não atende aos reclamos do ensino inclu- 
sivo, que gira em torno de outro eixo. Ela se desen
volve a partir de conhecimentos previamente selecio
nados e transmitidos aos professores, como manuais 
para bem atender às necessidades e aos interesses de 
todos os seus alunos. O foco se reduz à aprendiza
gem- O que fazer para que os alunos aprendam? Os 
problemas de ensino, o que deve e pode ser mudado? 
Para que os alunos tenham oportunidades diferente 
de aprender, ficam para trás. (p. 13)

As formações precisam ser focadas no processo ensino e aprendi
zagem dos alunos com deficiência, a fim de que possam estar \ cndo  res
peitadas as diferentes formas de aprendizagem. Pensamos que o principal 
foco deve estar nas metodologias unificadas realizadas em salas do ensino 
regular sem respeitar o aprendizado individual dos alunos. Outra proble
mática que percebemos é no AEE, que acaba se transformando em aula 
de reforço para suprir a deficiência do ensino regular e não a dificuldade 
apresentada pelo aluno do AEE.
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Escola Cupuaçu (2)

Perfil dos entrevistados da Escola 2

A Professora E, da SRM, tem 30 anos de idade, sua formação 
é em licenciatura plena em Pedagogia pela UNINTER. Encontra-se 
fazendo especialização em educação inclusiva pela mesma instituição. 
Atua na área de educação desde 2001 e na área de educação especial 
desde 2004, seu ingresso a principio foi através de contrato e se efeti
vou em 2008 por meio de concurso publico. Desde que começou na 
áiea de educação trabalha na referida escola. Em relação ao tempo de 
atuação na área de educação a professora relatou que foi professora da 
sala de apoio pedagógico específico desde 2004 e que em 2008 a sala se 
transformou em SRM. Com relação à experiência com alunos especiais, 
a professora telatou que desde 2004 começou a trabalhar na educação 
especial sem nenhuma formação especifica na área

O entrevistado denominado G, é professor itinerante, tem 39 
anos de idade, é do sexo masculino, possui formação em Pedagogia 
com especialização em gestão escolar e educação de jovens e adultos, 
trabalha na escola como professor itinerante, acompanhando o traba
lho do AEE. Atua na educação há 12 anos, está na rede municipal de 
Barcaiena há 3 anos via concurso público e atua há 2 anos nesta escola. 
Possui experiência na gestão e docência, com 8 anos de experiência na 
área da educação especial inclusiva. O professor itinerante visita uma a 
três escolas, colaborando com as formações continuadas, e realiza as- 
sessoria pedagógica para professores do AEE e alunos com deficiência.

A professora F da sala comum tem 56 anos de idade, é licencia
da plena em Pedagogia pela UNAMA e especializada em psicopeda- 
gogia pela mesma instituição, tem 28 anos na área de educação, mas 
é o primeiro ano que recebe aluno deficiente. Ingressou na educação 
através de contrato e depois se efetivou via concurso.

O professor H, da sala comum, tem 45 anos de idade, é licen
ciado pleno em pedagogia pela UFPA, atua na escola desde 2008 via 
concurso publico, é sua primeira experiência com educação inclusiva.
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Dados da Escola/ Estrutura Física
O número de alunos matriculados na escola é de 1.232 (mil duzen

tos e trinta e dois), distribuídos em quatro turnos das turmas do Ensino 
Fundamental e Educação de Jovens e Adultos-EJA que estão comporta
dos em 10 salas de aula e são atendidos por 34 professores. Dentre esse 
numero de alunos estão matriculados, na segunda matrícula do Atendi
mento Educacional Especializado AEE, 16 alunos que são atendidos por 
dois professores do AEE e um professor itinerante. A escola foi contem
plada em 2010 com recursos do Programa Escola Acessível, com o qual 
foram realizadas as adaptações arquitetônicas existentes na mesma.

Pela fala do professor G a escola possui 10 salas de aula, sendo 
uma SRM, um laboratório de informática, uma biblioteca, uma quadra 
poüesportiva, sala de direção, sala de professores, depósito, quadra de 
esporte e área de recreação coberta.

[...] dez salas de aula sendo uma sala de atendimento edu
cacional especializado, um laboratório de informática, uma 
biblioteca (que mais nos temos?...) quadra poliesportiva, di
reção, secretaria de professores, depósito, quadra de esporte 
e área de recreação coberta (PROF.G).

Quanto à acessibilidade em termos da adaptação física, hou\ e 
divergência nas falas dos professores. Para os professores E e H, a 
escola tem investido na acessibilidade e para a professora F a escola 
não está adaptada.

Com certeza, esse ano de 2009 para cá desde que chegou 
a sala, chegaram muitos projetos de acessibilidade, escola 
acessível, onde vem uma verba que foi destinada a educação 
especial e na compra de material, adaptação oeaçessibilidade 
mesmo, banheiros, a rampa e o tapete para cego,( apontando 
para o tapete) esse tapete né, possui rampas (PROF.E).
A escola não se encontra adaptada quanto as adaptações 
físicas, ela não possui banheiros adaptados, rampas de 
acesso, linhas guias e nem corrimão (PROF.F).
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A escola como você está vendo foi investido em adaptações, 
temos rampas para alunos cadeirantes, linhas guias para cegos, 
os banheiros foram enlarguecidos e adaptados (PROF.H).

É interessante ver essa divergência pelo fato de os professores traba
lharem na mesma escola, tendo acesso aos mesmos espaços educacionais.

Organização do ensino na escola

Projeto Político Pedagógico

Os professores expressaram sobre o projeto político pedagógico 
da escola 2:

O projeto político pedagógico está em construção 
(PROF.E). v

Existe o projeto político pedagógico na escola, ele não 
está concluído, ele está quase concluído, ele contempla a 
necessidade da escola, por exemplo: todas essa necessi
dades que nos temos na escola como a de adaptação para 
cadeiranre ela conta lá, contempla todas as necessidades 
que nós não temos, todas as adaptações necesssárias, 
penso que depois do projeto pronto, vai ser contemplada 
a nossa necessidade (PROEF).

esta acabou de fechar o projeto político pedagógico e o projeto 
pedagógico de acessibilidade que consta nos pontos principais 
da educaçao especial e a educação inclusiva que é bem mais 
ampla, dentro dele já estão os pontos principais da educação 
especial e a educação inclusiva que é bem mais ampla, voltada 
pra aquela clientela conforme decreto 0904/2009 (PROF.G)
tem sim o projeto pedagógico na escola, nós tentamos 
colocar todas as necessidades da escola, se funcionar será 
muito bom” (PROF.H).

No momento da coleta de dados, o Projeto Político Pedagógico 
havia sido concluído, e tanto a gestão quanto os professores afirmaram 
ter participado das discussões. Segundo os sujeitos, o projeto contempla 
as necessidades da escola e acessibilidade dos alunos com deficiência.
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Enturmação

Segundo a professora E as turmas são numerosas, cerca de 30 
alunos, e em cada uma delas há dois alunos com a mesma categoria 
de deficiência.

Olha, são numerosas as turmas, bastante, 30 entendeu. É 
pra gente assim não tem como reduzir porque é [...] aqui 
nossa a comunidade ela é uma comunidade que o êxodo 
de pessoas é muito grande né por causa das empresas é 
[...] chegando aluno toda a hora, sabe, é saindo é chegan
do. Então as turmas elas tão muito mesmo, muito lotadas. 
E dois por área em cada sala da mesma categoria, é [...] 
deficiência intelectual (PROF.E).

Os professores F e H informaram que a enturmação é feita no 
inicio do ano, sendo incluído um aluno com deficiência em cada turma.

E feito assim colocam na minha turma um e na outra 
turma outro, é feito logo no início do ano, fazem a lista 
da chamada dos alunos e eles incluem os que vão ser 
enturmados (PROF.F).
E colocado em minha turma logo no início do ano um 
aluno com deficiência (PROF.FI).

E o professor G informou existirem documentos que indicam 
dois alunos com necessidades especiais em turma de 25 alunos. “As 
resoluções do município são 25 alunos com mais 2 alunos especiais 
25 + 2” (PROF.G).

As falas dos sujeitos mostram que os alunos com deficiência são 
incluídos no início do ano letivo, mas, segundo a professora E, mes
mo com a preocupação de não superlotar as turmas no peúodo da 
matrícula, no decorrer do ano letivo, as turmas estrapolam o número 
estipulado pelo que é estabelecido na lotação devido o fluxo migratório 
do município.
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Processo de inclusão na escola 

Preparação da escola

A professora E explicou que a preparação da escola para a in
clusão é um processo em construção, apontando que encontra dificul
dades para realizar as atividades da SRM. Ela destaca, ainda, que são 
multifuncionais em termos profissionais.

Bom para te falar a verdade isso está sendo em construção, 
aos poucos né. E, só a infraenstrutura, e distribuo materiais 
para eles, mas não é fácil, tem horas que eu me deparo as
sim numa situação principalmente paralisia cerebral que é a 
questão da escrita e o professor quer que o aluno escreva e 
ele não tem aquela habilidade. Como é que a gente vai estar 
trabalhando isso, vamos parar, vamos fazer material, eu es
tou bem assim com eles a contraturno e é sobrecarregado 
para mim porque a sala é multifuncional mas só eu que sou 
multifuncional, profissional entendeu, porque tem que dar 
assistência para o regular, como que eu vou dar assistência 
sozinha para o regular e os meus alunos daqui (PROF.E).

A professora F também considera um processo gradativo. “Foi de 
acordo com o tempo assim, foi gradativamente, não foram todos os pro
fessores que foram preparados” (PROF.F). O professor G destaca que a 
escola precisa estar preparada, mas não confirma se está ou não com con
dições de desenvolver a inclusão.

Quando o professor recebe um aluno especial, digamos... 
vamos citar como exemplo o aluno surdo ele vai precisar 
ter o apoio da sala do AEE onde a professora do anten- 
dimento educacional especializado vai articular com esse 
professor um olhar pra essa especialidade vai precisar 
preparar formações continuadas para que ele entenda a 
cultura do surdo e dentro dessa cultura acessibilizar o seu 
conteúdo a sua pratica metodológica sua didática para dar 
condições de permanência e qualidade de ensino deste 
aluno que lá esta criança que lá esta, que aqui no caso, e



o surdo ou outro que venha ser outra tendência ou outra 
categoria se caso solicitado (PROF.G).

O professor H indicou que a escola está preparada para a inclu
são por ter realizado adaptações físicas, apesar de ainda terem proble
ma na adaptação do banheiro.4 Como você está vendo, colocou rampa, 
tapete para deficientes visuais, só o banheiro que não ficou legal porque 
acabou a verba” (PROF.H).

De acordo com a fala dos sujeitos, a escola vem tentando se ade
quar aos alunos com deficiência, seja através de adaptações física ou de 
formação para os professores. Observa-se que há uma preocupação com 
o acesso e a permanência deste aluno na escola. Os professores conside
ram ser um processo em construção.

Concepção de educação inclusiva

Bom eu estou vendo assim, que a inclusão ela vem bene
ficiar as outras turmas, os outros alunos, porque, ela vem, 
ela vem assim é [...] Balançar um pouco a estrutura do 
ensino, a partir do momento que eu penso uma adapta
ção para aquele aluno vai servir talvez não só pra ele, vai 
servir para um coletivo (PROF.E).
Penso que inclusão é aceitação, é como se fosse normal 
como os outros (PROF.F)
A inclusão escolar ela e bem mais ampla do que a edu
cação especial, porque a educação inclusiva, apesar dela 
ter sido puxada pela educação especial que foi o carro 
chefe dessa educação inclusiva e hoje ela se estendeu 
não só para os alunos especiais mas também para mu
lher, para o negro, para o índio, para o homossexual e 
muito mais (PROF.G). V»
Penso que é colocar os alunos dentro das salas do ensino 
regular (PROF.H).

Apesar do professor G se referir a inclusão como inseição no en
sino regular, a maioria dos sujeitos se expressou apresentando a inclu
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são como benefício aos alunos com deficiência. Na fala do professor 
G, está implicita uma concepção mais ampla de inclusão que envolve, 
alem das pessoas com deficiência, outros setores da sociedade que tam
bém foram beneficiados com a ampliação de seus direitos a partir das 
discussões sobre a inclusão escolar.

Práticas de educação inclusiva na escola

A professora E explicou que a inclusão vem balançar a estrutura 
de ensino e as práticas pedagógicas levando o professor a refletir sobre 
a inclusão, mas não afirmou existir práticas de inclusão na escola.

Vejo assim sabe, que a inclusão ela vem assim balançar 
essa estrutura do ensino e das práticas pedagógicas e fa
zer assim mexer com a prática do professor para ele re
fletir sobre a prática que ele está tendo [...] eu trabalho as
sim, eu assino a Revista Ciranda da inclusão Nova Escola, 
então a gente vê assim resultados de escolas que poxa eu 
sonho para cá, agora a reportagem da nova escola nessa 
última, várias escolas assim o trabalho da inclusão como 
é que tem dado certo. Aí eu fico [...] aí será que isso é 
um sonho. Porque que lá acontece isso e aqui ainda não 
acontece, o que que eu tenho que fazer a mais, será que 
eu estou dando pouco de mim ainda, será que eu preciso 
mexer mais, organizar [...] Então o nosso técnico ele é 
muito nesse sentido ainda assim, ele é muito legal nessa 
parte porque ele mexe muito assim, ele vai na sala ele tira 
o aluno, vem aqui, ele leva o aluno pra lá, ele trabalha 
libras com o pessoal, assim faz muito barulho mesmo pra 
as pessoas acordarem para o processo de inclusão, tem si
tuações assim que a gente, por exemplo, quando eu estou 
lá na sala eu penso em levar o mátria para todos, assim a 
gente já leva mesmo, um simples dominó ele mexe mui
to assim com a estimulação da memória, por exemplo, 
eu vou, eu fui agora em uma experiência na quarta série, 
sexta feira passada e [...] o professor estava trabalhando 
o dobro, o triplo, quíntuplo, quádruplo, aí eu entrei fiz
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primeiro uma dinâmica assim com eles, então quando 
eu vou eu tento abordar muito essa questão de incluir 
mesmo de despertar esse sentido dessa importância deles 
acolherem bem esse aluno que está na sala, não discrimi
nar, não usar apelidos pejorativos, essas coisas assim, tirar 
esse um pouco do buling ainda com o aluno que existe 
e aí é [...] desmistificar mais isso e depois eu levo o jogo 
uma atividade pra todos de acordo com o conteúdo do 
professor, e eu levei nesse dia um dominó da multipli
cação, eu já tinha organizado aqui, em quantidade que 
dê para turma toda para não ficar na hora faltando e 
foi muito interessante sabe porque foi uma atividade que 
serviu para o aluno (PROF.E).

O professor G considera que há prática de inclusão na rede, mas 
não na escola, isso porque não há equipe multiprofissional.

Existe uma equipe multifuncional em Barcarena que dá 
o suporte pras escolas existentes na rede. Dentro da rede 
existe, mas não dentro das escolas. A perspectiva e a nos
sa briga e a luta pela educação inclusiva e que cada escola 
tenha pelo menos os três profissionais básicos que seria 
psicólogo, pedagogo e assistente social e o profissional 
do AEE o professor ou a professora, o aluno ingressa 
no AEE com o laudo ele é encaminhado para sala de 
atendimento educacional especializado onde é protoco
lado um horário de atendimento não individualizado mas 
no máximo com três alunos por categoria duas ou três 
vezes na semana dependendo da disponibilidade de cada 
profissional que lá está, é feito dessa forma (PROF.G).

Os professores F e H referiram-se às atividades desenvolvidas 
em sala de aula:

Olha eu passo a mesma atividade que eu passo para os 
outros alunos e quando ele vai para a sala de recursos eu 
peço para a professora dá uma reforçada lá (PROF.F).
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Faço atividades interdisciplinar com jogos interativos 
para estimular a participação do aluno como você mesma 
pode perceber (PROF.H).

As práticas educativas dos sujeitos se diferenciam, pois cada pro
fessor possui sua metodologia própria para desenvolvimento de seu 
trabalho. Na fala dos professores do AEE, é perceptível a preocupação 
em desenvolver atividades que venham despertar, no professor do en
sino regular, o sentido da inclusão como um todo, despertando atenção 
tanto para formação quanto para inserção dos alunos nas atividades 
desenvolvidas com os demais alunos do ensino regular.

Identificação do aluno com necessidades educacionais 
especiais

Segundo a professora E, é a equipe técnica que faz avaliação do 
aluno para identificar sua deficiência. Informou achar difícil identificar 
o aluno especial.

A gente chama a equipe assim, o professor faz a quei
xa aí já fica uma questão que a gente passa para equipe: 
olha fono, aí eles já vem e fazem a avaliação do aluno 
aqui na sala mesmo. Encaminha para o neurologista, 
encaminha [...] porque nós professores infelizmente 
esse domínio aí [...] eu acho mais difícil identifiicar é 
deficiência intelectual porque até para os pais conse
guirem um laudo médico é complicado, os que tem 
aqui assim, é questão assim de muita persistência sabe 
porque é mais difícil de diagnosticar. As vezes o aluno 
ele está mostrando mas as vezes o próprio médico não 
dá aquele laudo parao pai, já ví muita reclamação aqui 
dos pais com relação a isso. A atualização de laudo 
porque as vezes tem que lá no., aí pra ele conseguir 
atualizar um laudo é uma luta.Tem a equipe de edu
cação especial que faz o trabalho, encaminha, faz os 
encaminhamentos (PROF.E).
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A professora F afirmou não saber responder essa questão pot 
que já recebe o aluno na sala encaminhado pela professora responsável 
da SRM. “Eu não sei responder essa questão porque eu já recebo o alu
no aqui na sala, a professora responsável vem aqui e apresenta o aluno, 
sua deficiência e suas dificuldades’ (PROF.FSC).

O professor G explicou que sente dificuldade em categorizar a 
deficiência e que para isso há necessidade de parcerias com psicólogos, 
assistentes sociais, entre outros.

Diria que é dificuldade de detectar mais é a dificuldade de 
categorizar, porque nos precisamos de parcerias principal-  ̂
mente com neurologista pra poder dar direcionamento, nós 
temos nossa equipe fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, 
fonoaudiólogo que dão a avaliação a pré avaliação, avaliação 
básica que e encaminhado para os pareceres definitivos do 
neurologista e ai nos estamos fazendo parcerias com o mu
nicípio ou entidades privadas ou filantrópicas que tenha esse 
profissional pra dar esse parecer mais específico. (PROF.G).

E o professor H não procura identificar porque este trabalho é fei
to pelos profissionais da Sala de Recursos Multifuncionais. “Não procuro 
identificar porque o pessoal da sala do apoio me diz que tem um aluno 
assim e que eu tenho que trabalhar de tal maneira (PROF.ldSC).

É importante observar que, em suas falas, os sujeitos deixam cla
ro que o aluno já vem diagnosticado para o atendimento. Segundo o 
professor G, existe no município uma equipe multiprofissional para 
ajudar neste diagnostico e que quando necessitam de um parecei de 
outro técnico da área médica, encaminham à secretaria de saúde.

Atendimento Educacional na Escola
\ „

Em relação ao atendimento educacional especializado na-e'scola 
os entrevistados expressaram que:

O aluno vem duas vezes na semana no contraturno para 
o atendimento especializado (PROF.E).

Procuro desenvolver as atividades da melhor forma pos
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sível, procuro ver o que o meu aluno está fazendo, se de 
está fazendo certo (PROF.F).

Kão se vê mais o aluno se preparando para entrar nu 
escola, mas a escola se preparando para receber esse 
aluno que esta chegando, deve fazer uma reflexão do 
processo educativo partindo da necessidade do aluno c 
que a escola deve trabalhar para minimizar ou suprir tais 
necessidades (PROF.G).
E bom, tem uma sala toda equipada (PROEH).

Assim, o atendimento é realizado duas vezes por semana no con- 
traturno, na Sala de Recursos Multifuncionais, que consiste em uma 
sala bem equipada.

Sala de Recursos Multifuncional -  SRM

A professora E explicou que o material disponível na Sala de Recur
sos Multifuncionais foi adquirido do MEC, em 2008, e a estrutura fisica 
financiada pela Prefeitura. Entre os materiais disponiveis estão: computa
dor, notebook, televisão, mesa, cadeiras apropriadas, central de ar.

Esse material que tem na sala de recursos já foi ganho 
de 2008 que foi pelo MEC. Tem computador, notebook, 
televisão, a mesa, cadeiras apropriadas né, a escola já ga
nhou e a outra parte assim foi à prefeitura assim a central 
de ar da sala, a questão da reforma da sala, tudo já foi a 
prefeitura que pôs. O MEC entrou com os recursos e a 
prefeitura com a estrutura física (PROF.E).

Relação dos docentes das SRM com a equipe técnica e 
a família dos educandos

Sobre as relações entre o corpo docente das salas comuns, o da 
SRM e o corpo técnico, dizem os professores:

E na sexta feira que eu tiro para ir fazer visita, levo jogos, 
faço um trabalho de falar da inclusão de conscientização. É 
esse momento que eu sinto falta, por exemplo, é raro parar
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aí, é mais para dar informe, mas a parte pedagógica mesmo, 
o quê que está acontecendo na sala não tem, é mais particular 
com cada professor que eu converso, entendeu (PROF.E).
Os professores responsáveis passam aqui de vez em quan
do perguntando nossa dificuldade e em que podem ajudar, 
fazem formações para gente lá na sala de recursos, em fim a 
gente vê o interesse deles em fazer funcionar (PROF.F SC). 
Os professores do A FE, do município se reúnem com a equi
pe técnica pedagógica da SEMED especialista em educação 
especial de três à cinco vezes ao ano para a elaboração da me
tas, metodologias e práticas de ensino acessíveis a esses alunos 
e que são realizadas reuniões bimestrais nas escolas com o 
corpo docente e que a escola disponibiliza todo o espaço para 
ser utilizado com o AEE como laboratório de informática, 
sala dos professores, sala de leitura, quadra poliesportiva den
tre outros, penso que as escolas precisam de uma sala com 
atendimento multiprofissional e não de um profissional múl
tiplo de forma que das competências, das capacidades que 
pode ser desenvolvidas está dando ou tentando suprir as ne
cessidades da escola e do aluno especial (PROF.G).
É boa, a professora do apoio geralmente passa por aqui 
para nos dar o suporte (PROF.H).

Os sujeitos em suas falas dizem existir interação entre os pro
fessores das salas comuns e os da SRM. Informam ainda que rece
bem o apoio da gestão escolar para que haja a inclusão dos alunos e 
que todos os espaços da escola são disponibilizados paia esse fim.

Função da SRM
A professora E destaca como função da SRM o desenvolvi

mento de atividades específicas com os alunos com necessidades 
educacionais especiais.

Ela assume um trabalho muito importante porque ela 
vem já dentro de cada área, estimular na área específica 
que o professor ele não pode fazer lá. Um trabalho, por
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exemplo de estimulação motora que eu posso fazer com 
colagem, com recortes outras atividades, ele pode sim uti 
lizar alguma outra coisa mas aqui a minha já é mais espe 
cífico mesmo, por exemplo, eu já tiro aquele aluno, dois 
alunos da mesma área de motora pra trabalhar, ra s g a i 

papel, essas coisas assim NE mais específico (PROEK). ■

A professora F não sabe explicar a função da SRJVf, mas ressalta ít 
motivação que observa no aluno que participa das aulas na SRM.

Olha a função da sala de recursos eu não sei explicar, mal 
a gente vê o aluno mais motivado a frequentar tanto a sala 
de recursos como a sala do regular, penso que é melhoria 
c dá esse apoio para o professor, para o aluno (PROF.F).

O Professor G afirma ser a função da SRM o atendimento ao 
alunado e a formação dos profissionais da educação, e o professor H o 
suporte para os alunos deficientes.

A função primordial do AEE, além do atendimento do 
aluno, da divulgação da inclusão e da formação para os 
professores e funcionários da escola.
Nós podermos caracterizar a sala do AEE nos temos, 
né? a sala de atendimento educacional especializado que 
foi oferecido por um projeto com parceria ao MEC, uma 
sala com cadeiras de rodas com andajás, com bengalas 
pra cegos, material didático pra cegos pra surdos, alunos 
especiais com deficiência intelectual, fora os computa
dores [...], então a nossa sala multifuncional ela tá bem 
equipada, eu diria pro senhor que nós precisamos é de 
outros profissionais, nós ainda temos uma profissional 
lotada nesta sala. Precisamos de outros profissionais para 
estarem atuando também dentro da sala (PROF.G).
Eu acho que dá o suporte para os alunos deficientes (PROF.F1).

Os professores F e H, deixam claro que a função da SRM é pres
tar suporte para o aluno deficiente que se encontra incluído na escola,
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neste sentido, é importante que os professores do AEE fiquem atentos 
às expectativas geradas nos professores da sala comum das escolas que 
possuem SRM.

Prática educacional na Sala de Recurso Multifuncional

A professora E da SRM atende aos alunos de segunda a quinta- 
-feira, das 07 às l l h  e das 14h às 18h, sendo divididos os alunos em 
dois grupos, por área e idade. O atendimento é feito 2 (duas) vezes para 
cada grupo no contraturno.

Assim, geralmente as sextas feiras é quando eu tiro esse dia 
para fazer....É de segunda a quinta feira de sete as onze por
que que eu divido os dois grupos, de sete as nove de nove as 
onze. E de duas as seis. São agrupados por área, por idade. 2 
vezes para cada grupo de alunos.Turnos diferentes, no con
traturno. Quem estuda de manhã vem a tarde, quem estuda 
a tarde noite vem de manhã (PROEESRM).

O professor G diz que o atendimento é feito em grupos de, no 
máximo, 03 alunos de cada categoria de deficiência, entre 2 a 3 vezes 
por semana, no contraturno. Na sexta-feira, o docente da SRM asses
sora ao professor da sala comum.

O atendimento e feito em grupo de no máximo 3 alunos 
de cada categoria por motivo da demanda e varia de duas 
a três vezes por semana, deixando a sexta-feira para o 
professor do AEE se articular com o professor da sala 
de aula, o aluno é atendido no contraturno e só em casos 
extremos através da solicitação dos pais e após analise 
da equipe técnica pedagógica do município é que este é 
liberado para o atendimento no mesmo tu^no (PROF.G).

«V  '>

Os professores F e H falaram que os seus alunos frequentam a 
SRM no contraturno uma ou duas vezes por semana.

Olha, meu aluno vai uma vez na semana em horário di
ferente (PROEF).
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Minha aluna vai duas vezes por semana no apoio, geral
mente pela manha, já que ela estuda a tarde” (PROF.H).

Assim , houve concordância na fala dos sujeitos sobre o 
atendimento educacional especializado na Sala de Recursos Mui- 
tifuncionais.

Planejamento

A professora E informou que faz um plano de aula direcionado 
para os educandos com necessidades educacionais especiais, e que para 
ISSO precisa estudar os diversos tipos de deficiências. Destacou que o 
planejamento das salas comuns tem de estar afinado com o da Sala de 
Recursos Multifuncionais.

Tenho que montar um plano de aula, um plano para 
eles de atividades, de estimulação, de coisas que o 
contraturno tem na sala de recursos, é o papel da sala 
de recursos, estimular, eliminar as barreiras que ele 
esta tendo lá no regular mais especificamente com 
ele aqui. Aí eu tenho que estudar paralisia cerebral, 
deficiência intelectual que já só deficiência intelectual 
para mim é um desafio muito grande [...] Tem andar 
paralelo a sala de recursos com a sala do regular né 
porque eu num vou [...] eu trabalho outras coisas que 
não são por exemplo um quebra cabeça deles aí já é 
mais para estimulação da memória, tal, gosto muito 
de raciocínio lógico pra eles, para todos, é verdade, eu 
trabalho muito com eles isso (PROF.E).

A professora F informou não participar do planejamento com os 
pro essores da SRM e sim do planejamento geral da escola. Ela planeja 
para todos os alunos.

Na° participo do planejamento junto com os professo
res, só quando preciso de jogos para trabalhar é que pas
so la para pegar, só participo do nosso planejamento da 
escola, planejo para todos os alunos (PROF.F).
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O professor G destacou que participa dos dois planejamentos: 
da SRM e da sala comum. Elabora o plano para o ano todo.

Participo tanto do planejamento da educação especial, 
como da escola quanto do AEE. Algumas atividades eu 
posso fazer na sala de recursos, outras atividades a gente 
faz junto com o pessoal da gestão, da coordenação por
que o professor itinerante ele tem que tá atuando em toda 
essa área da escola, a partir do administrativo, a partir 
do gerencial, a parte de recursos humanos estar sempre 
imbricado nesse processo pra que essa concepção de in
clusão possa vir do porteiro a gestão a copa ao professor 
regente. Nosso planejamento ele é feito através da rede 
primeiramente depois e feito nas escolas e depois é feito 
na sala de atenciimento educacional especializado aonde 
sintetiza todas essas ações que vão ser desenvolvidas den
tro da escola durante o ano letivo. Bom! eu traço meu 
plano de ação para o ano todo porque nos temos dias 
para estar vindo na escola e dentro do planejamento que 
nos fizemos nos traçamos então o plano de ação para ser 
desenvolvida naquele dia e pegamos todas as ações da 
escola como datas comemorativas jogos etc. (PROF.G).

O professor H planeja para todos os alunos, mas faz adapta
ções quando necessário, conforme as deficiências, e procura a SRM 
quando precisa.

Utilizo o mesmo planejamento para todos, só faço algu
mas adaptações quando precisa e pergunto o tempo todo 
para aluna se ela está entendendo [...] quanto ao planeja
mento é o mesmo para todos, só quando sinte  ̂dificul
dades é que procuro a colega do apoio que em alguns 
momentos até vem para sala de aula comigo (PROF.H).

É perceptível nas falas dos sujeitos que os professores do AEE e 
os do ensino regular, no planejamento, não sentam para discutir o que 
será aplicado aos alunos com deficiência; com isso fica evidente que
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os professores do AEE não trabalham o Plano de Desenvolvimento 
Individualizado- PDI, visto que este exige a participação do técnico da 
escola, professor do AEE, família e professor do ensino regular.

Metodologia e recursos pedagógicos

A professora E usa recursos da tecnologia assistiva com mate
riais adaptados, bem como materiais reciclados.

Eu procuro de cada área ler um pouco e estudar mais 
e tal. Me aprimorar mais naquela área é [...], por exem
plo, eu fui para área da paralisia cerebral é a questão da 
tecnologia assistiva,um lápis adaptado para eles mais 
grosso pra eles. Eu procuro assim tudo que tem de 
novo buscar na internet, eu só vivo na internet atrás 
de recurso. Cato material, eu já vou olhando, eu já vou 
juntando uma tampinha aqui, eu já vou, tudo que for 
favorável assim com relação a essa produção de ma
teriais eu vou fazendo [...] Eu gosto muito de utilizar 
materiais reciclados (PROF.E).

A professora F utiliza a mesma metodologia e quando necessita 
um atendimento especializado procura ajuda na SRM.

Utilizo a mesma metodologia, só quando vejo que o alu
no está com dificuldades é vou até a carteira dele para ver 
em que posso ajudar e quando não consigo, peço ajuda a 
professora da sala de recursos (PROF.F)

O professor G trabalha as metodologias direcionadas às defici
ências dos educandos

As metodologias são voltadas para os alunos especiais den
tro das suas categorias. Por exemplo: o aluno surdo ele vai 
precisar da acessibilidade das libras na sala de aula ele vai 
precisar trabalhar com mais imagens. A língua portuguesa 
ela é introduzida dentro das concepções voltadas para ele. 
Ai tem toda uma regularidade para se falar, mas acho que 
não cabe aqui. Para aluno cego é preciso fazer vamos dizer
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assim o inverso do surdo aonde ele vai trabalhar com o 
tato, aonde ele vai trabalhar com a acessibilidade de livros 
em braille, em escritas com braille porque a escrita de ler é 
o braille e o aluno PC ele vai precisar também de acessibi
lidade dependendo da mobilidade que ele tenha de mate
riais acessíveis a sua locomoção a sua escrita para sua fala a 
utilização de computador então tem todo um ponto que é 
direcionado a esse aluno especial (PROF.G).

O professor G esclareceu que o seu trabalho não é diretamente 
com o aluno do AEE, apesar de que, uma vez ou outra, substitui o 
professor do AEE e que age como professor itinerante nas esfolas 
realizando “articulação” com a gestão das escolas, com professores, 
pessoal de apoio e alunos.

O professor H utiliza brinquedos, quadro de giz e giz. “As meto
dologias são estas que você está presenciando, com brinquedos, quadro 
de giz, giz” (PROF.H).

Assim, a maioria dos professores utilizam recursos didáticos de 
acordo com as deficiências dos educandos e os professores da sala co
mum procuram os professores da SRM quando necessitam.

Currículo
Os docentes informaram sobre o currículo que:

Oriento os professores como adaptar suas aulas 
(PROF.E).

O currículo é o mesmo para todos os alunos que discu
timos logo no início do ano no planejamento da escola 

(PROF.F).
Orientamos os professores a trabalhar ac^iptações para 
os alunos do AEE (PROF.G).

Procuro me inteirar com a professora responsável pelo 
deficiente como devo adaptar minhas aulas (PROF.H).

Os professores da SRM informaram que orientam os professo
res da sala comum a efetivar adaptações curriculares, e os professores
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da sala comum destacaram usar o mesmo currículo discutido no plane
jamento, o qual e adaptado conforme orientação dos docentes da SRM.

Avaliação da Aprendizagem do educando

Avalio o meu aluno através de observação se ele avançou 
(PROF.F). Ç

As nossas avaliações elas são feitas contextualizadas, indi
vidualmente e depois coletivamente, com cada categoria 
que atende o aluno incluso (PROF. G).

Desta forma os recursos utilizados pelos professores são- a ob
servação do aluno e a realização individual, que depois são discutida 
coletivamente com os demais docentes envolvidos no processo de en- 
sino do aluno.

Avaliação, dificuldades, mudanças e sugestões em 
relaçao ao processo de inclusão na escola

a) Dificuldades

Os docentes expressaram sobre as dificuldades no processo de 
inclusão escolar: r

Eu ainda tenho dificuldades na prática pedagógica, bastan- 
te como eu estou te falando que é muito diversificado cada 
area exige muito conhecimento é, eu estou fazendo minha 
especializaça, nao trás tudo mas em cada área já clareia um 
pouco para a gente e é mais pessoal, mais você tem que 
correr atrás mesmo, compartilha experiência com um com 
outro, tanto é que eu me escreví no de Dl porque minha 
maior dificuldade é o Dl, é esse atraso assim que eu quero 
entender como estimular mais para ele avançar (PROF.E). 
Sinto dificuldades quando o aluno pede para sentar aqui 
na frente para entender melhor e eu não sei o que fazer 
com ele, eu ainda não tenho assim formação para traba
lhar com des. Então, eu sinto assim dificuldades, a falta
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de tempo em participar de todas as atividades (PROF.F). 
As dificuldades, e [...] a formação do profissional que
rendo ou não já saímos da faculdade sem essa capacita
ção. As faculdades dão uma disciplina na graduação. As 
pós-graduações na maioria ainda são particulares aonde 
muito de nossos professores que são ganham dois salá
rios mínimos não tem condição de fazer, uma das causas 
que dificulta essa formação que a gente tente minimizar 
dentro do possível, é [...] a concepção atitudinal de al
guns professores que ainda acham que deveria ser como 
era antes. Dentro de centros especializados, e hoje agente 
sabe que as portas estão abertas. Então são essas dificul
dades que encontramos de maior. Apesar de que até hoje 
tem uma briga para escolas especializadas para surdo e a 
gente sabe que não é mais isso (PROF.G).
As dificuldades que encontrei foram supridas com a 
orientação da colega da sala de apoio (PROF.H).

Assim, as dificuldades expressas pelos docentes foram: realizar 
a prática pedagógica com alunos com deficiência, sendo destacada a 
prática com a deficiência intelectual; a falta de formação profissional 
específica e falta de tempo para participar de atividades de formação.

b) Avaliação do processo de inclusão
Os professores G e H avaliam o processo de inclusão como bom, 

evidenciando já se ter um avanço na inclusão escolar.

A inclusão é participação mesmo social e o legal é que 
nos vemos os nossos alunos que aqui estão que consegui
ram que chegaram na sala normal eles não querem mais 
voltar para uma escola particularizada eles querem dar 
continuidade dentro dos seus estudos por serkros dife
rentes porque querendo ou não nós somos todos dife
rentes. Não existe a categoria do igual, nós somos todos 
diferentes. Então, com essa diferença a gente aprende 
muito mais a conviver um com outro e eles sentem essa
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perspectiva de estar participando do seu social no meio 
dos outros, eu diria que hoje pelo menos na nossa escoln 
deve dar em torno de [...] deixa eu colocar aqui uma es
tatística de pelo menos 30% com esse pensamento 70% 
nos já conseguimos avançar, entào nós temos perspecti 
va de pessoas que querem aprender. O que eles querem 
é a possibilidade [...] o docente quer aprender né? Nós 
queremos aprender para trabalhar com esse aluno, e isso 
que nos queremos então nós precisamos articular mais 
formações e capacitação e igual como se fosse eu ganhar 
um carro (PROF.G).

Avalio que o trabalho da colega da inclusão está muito 
bom e que a escola está procurando dar todo apoio para 
fazer funcionar (PROF.H).

c) Sugestões
Os docentes apresentaram as seguintes sugestões:

Eu penso que deveria vir mais profissionais, terapeuta 
ocupacional ele deveria estar mais., claro que tem [...] é 
raro, tem uma terapeuta na área da educação especial, 
como é que ela vai atender todas as escolas e na medida 
do possível ela vem, agora assim da parte motora que 
exige além do meu conhecimento que o fisioterapeuta 
também eles que dominam e eles não tem esses acompa
nhamentos extras, entendeu (PROF.E)
Que tivesse um dia de atividades só para nós e que os alunos 
fossem dispensados para a gente participar mais (PROF.F).
Você tem que ter capacitação para dirigir não basta 
apenas ter o veículo tem que ter toda habilidade psi- 
comotriz para mexer aquele mecanismo, a parte de 
entender um pouco da mecânica e saber as leis pra 
poder andar no transito então e isso que nos estamos 
precisando e isso que estamos precisando primeiro de 
uma política pública que dê de fato condições para o
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trabalho, ai ter que ver uma condição da lei maior, mais 
profissionais para estar atendendo os alunos, porque 
veja, só você atender na mesma sequência o aluno sur
do, o aluno cego, o aluno intelectual, o aluno Down 
é complicado pra um profissional e este profissional 
ainda da assistência para escola é complicado então 
precisamos de mais profissionais de mais capacitações 
e isso sem dúvida tem que ter uma lei maior pra re
gulamentar. Claro que essa luta ela é da base, então é 
os pais. principalmente os responsáveis brigando mais 
claro passando a... os direitos os deveres que eles tem 
pra acessar esses direitos e ter de fato essa compe
tência do atendimento especializado com qualidade e 
quantidade que é necessário (PROF.G).
Sugiro que possa ser enviado mais recursos para escola que 
estes não foram suficientes, como você vê muita coisa ain
da precisa ser feito, pois precisam de verbas e estas não fo
ram suficientes para sanar nossas dificuldades (PROF.H).

As principais sugestões são: mais recursos financeiros e didáticos 
para as escolas; política pública que possibilite de fato a inclusão, maior 
número de profissionais especializados e multiprofissionais trabalhan
do nas escolas; a existência de um dia específico semanal para a forma
ção específica do professor da sala comum.

Formação Continuada da Escola
A professora E informou ter participado das formações oferta

das pelo Núcleo Especializado e os cursos foram direcionados para o 
atendimento educacional especializado e a inclusão escolar. Explicou 
ainda que na SRM procura formar os professores das salas comuns 
para a inclusão, debatendo temas nas sextas-feiras.

Olha, participei esse ano de todas as formações dos núcleos, 
do núcleo especializado, na área de Dl, na formação de libras 
para todos e ano passado eu fiz um curso pelo MEC para sur
dez 24 meses, e também um de direitos humanos é [...] pelo
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questão dos direitos, da cidadania, e essas coisas assim porque 
cu fui buscar essa formação que me da essa abrangência de 
inclusão que não é só dos alunos especiais é uma coisa muito 
maior. Os conteúdos trabalhados foram os de libras mesmo, 
como trabalhar libras, língua portuguesa para o surdo, a de Dl 
ela é muito trabalhada a parte teórica, a deficiência intelectual, 
agora na última que nos tivemos leitura escrita para deficiente 
intelectual, já foi muito boa assim que a menina já deu algumas 
propostas com histórias, sabe, foi muito boa essa formação, 
e a última que nos tivemos também, foram conteúdo, o que 
eliminar, sabe, foi muito boa.[.„] na verdade assim a prática 
pedagógica o que nos estamos tentando trazer são formações 
continuadas aqui para os nossos professores. Nós aqui da sala 
de recursos estamos organizando trazer um tema um dia para 
trabalhar porque nos temos a dificuldade de parar porque tem 
pré-letramento que é a formação da rede das professoras, tem 
projeto de leitura, tem tanta formação já que as vezes a edu
cação inclusiva ela vai ficando assim de lado e se a gente não 
tomar um posicionamento e, não vamos parar vamos bater o 
pé, como a gente está fazendo hoje começando uma etapa de 
novas formações que nos ainda não tivemos esse ano, tive
mos ano passado, foi a formação de é [...] tecnologia assistiva 
veio a TO da nossa equipe trabalhar com os professores tam
bém o que é tecnologia assistiva, as adaptações que podem 
estar sendo feitas na sala para os alunos que tem dificuldade 
de locomoção, essas coisas. Então nossa proposta está a cada 
sexta-feira de acordo como está agendado um tema, hoje nos 
vamos estar abordando um pouco essa concepção de educa
ção inclusiva, o que os professores tem em mente, como eles 
estão vendo a educação especial ou inclusiva na escola, quais 
as dificuldades que eles tão enfrentando, as barreiras ainda que 
a gente pode estar fazendo de proposta juntos né pra buscar 
eliminar as barreiras mínimas [...]. Eu também ainda estou em 
formação é, eu corro atrás, estudo, pesquiso (PROF.E).
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A fala dos professores F e G indicam que os professores das salas 
comuns não estão tendo formações continuadas, somente os docentes es
pecializados e que atuam na SRM e itinerância. Contradizem as falas dos 
professores da SRM, que afirmam realizar formações com os docentes das 
salas comuns, mas estes dizem não terem participado de formações.

Elas acontecem de vez em quando lá na sala de recursos, 
elas precisam acontecer, este ano não teve formação, os 
conteúdos trabalhados na formação eu não posso infor
mar porque eu não participei, eu não tive nenhuma for
mação (PROF.F).
Esse ano nos tivemos formação continuada para professo
res itinerante, para o professor do atendimento educacional 
especializado e tivemos também formação continuada para 
os professores regentes, para gestão escolar e para coordena
ção da escola. Foram trabalhados os conteúdos para atender 
alunos com cegueira, baixa visão, alunos surdos, alunos com 
déficit intelectual e confecção de material para acessibilidade 
dos alunos. As formações são realizadas na própria escola e 
no centro especializado de Barcarena Santa Joana (PROF. G).

O professor H destaca a dificuldade em participar das formações 
que são realizadas em turno diferente do que trabalha. “De vez em quan
do acontece, mas não consigo participar, porque geralmente não pode
mos liberar os alunos e, como é sugerido vir no outro turno, nao posso 
vir, pois tenho o meu outro emprego que não me libera (PROF.H).

Assim, as formações estão sendo direcionadas mais para os pro
fessores da SRM do que para os das salas comuns, os quais dizem nao 
estar recebendo formação com os docentes da SRAI.

V,
Considerações Finais
As salas de recursos multifuncionais criadas pelo governo fedeial 

e instaladas nas escolas públicas de todo o Brasil, pelos resultados da 
pesquisa, são o modelo esperado há décadas pelo professor do AEE,
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pois segundo a fala dos professores entrevistados há muito temp< > xo! 
trabalhou e ainda se trabalha com material que eles chamam de “su 
cata”, hoje denominado material reciclado. Esta realidade, pelo que sei 
pode perceber, estava além das expectativas dos professores, que em 
alguns casos citados nas falas, sequer haviam tido contato com detci 
minados recursos tecnológicos como a impressora Braille e até mesme > 
computador e outros recursos adaptados que chamamos hoje de tecno 
logias assistivas. Contudo, devido à falta de conhecimento do material 
das SRM, percebemos a necessidade de se fazer formações específicas 
para os professores do AEE, no sentido de que os recursos possam ser 
bem aproveitados e utilizados.

Cabe ressaltar, que identificamos, diante dos resultados da pes
quisa, a falta de integração entre os professores do Ensino Regular e os 
professores do Atendimento Educacional Especializado, o que, a nos
so ver, caracteriza a não utilização, por parte dos professore do AEE, 
do Plano de Atendimento Individualizado - PDI e a prática da maioria 
dos atendimentos do reforço escolar.

Apesar de o município investir em formação continuada, perce
bemos, nas falas dos sujeitos das duas escolas, que os docentes das salas 
comuns e da SRM ainda não têm clareza da função do atendimento e 
de seu papel nos mesmos.

O município precisa fazer com que os professores, nas formações, 
se apropriem de fato dos seus papéis enquanto professores do AEE, 
iniciando pelo PDI e se desvinculando do papel de professor de reforço. 
Para que isso aconteça, é necessária a contratação de profissionais das 
áreas específicas para prestar-lhes total apoio, visto que o número de 
profissionais é insuficiente diante as atividades atribuídas ao professor do 
Atendimento Educacional Especializado, pois com os alunos deficientes 
há necessidade de serem trabalhadas as dificuldades enfrentadas pelas 
barreiras da limitação que lhe acompanha, bem como os professores 

, precisam de uma boa formação especializada. Desta forma, estaremos 
caminhando de fato para uma educação inclusiva de qualidade para todos 
os alunos, incluindo aqueles com deficiência.

h
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Introdução
Com as mudanças ocorridas nas Diretrizes da Educação I n c i 

siva, os alunos com necessidades especiais passaram a ser incluíqos 
em turmas regulares denominadas de turmas inclusivas, que devem 
segundo a lei, atender uma serie de condições. Como consequêt}Cia 
dessa diretriz os alunos cegos, surdos, cadeirantes, com síndr-ome 
de Down, deficientes mentais e com altas habilidades passarar^ a 
estudar todas as disciplinas junto com os demais alunos.

As mudanças e desdobramentos dessa política socioeducacio- 
nal relacionada à educação inclusiva, tem motivado muitos pesqui
sadores a se ocuparem desse campo investigativo e, dentre eles, po
demos destacamos Mazzotta (1996), Santos (2004) e Bueno (2004). 
A inclusão de alunos especiais nas salas regulares també^i vem sus
citando indagações e contribuições no campo disciplinar, ile modo 
que, atualmente, é possível encontrar um número considerável de 
trabalhos voltados para o ensino de matemática para cegos, como
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nas pesquisas de Miranda e Santos (2004), Lírio (2006), Ferreira 
(2006), Fernandes (2008) e Souza (2007).

A partir cias análises desses trabalhos foi possível detectar 
que ainda não havia um mapeamento a partir da experiência dos 
docentes sobre as dificuldades dos alunos cegos no processo de 
ensino aprendizagem de matemática. Esse fato instigou-nos a in- 
estigat. quais são os co n teu dos de m ate m a ti ca do 6 o ano mais difíceis pa ra  

os dunos cegos aprenderem  em turmas inclusivas? Assim, neste trabalho, 
apresentamos os resultados de uma consulta feita à docentes de 
matemática, com o objetivo de realizar um levantamento para sa- 
der quais são os conteúdos de matemática do 6o ano mais difíceis 
para os alunos cegos aprenderem.

Essa pesquisa está vinculada ao Projeto “Ensino de matemática 
para cegos e surdos em escolas públicas de Belém”, financiado pelo 
PROESP-CAPES e concluída em 2012.

Metodologia
O estudo buscou seguir uma abordagem quantitativa, somada a as

pectos qualitativos sem deixar de considerar as recomendações de Creswell 
(2007, p. 186) quando afirma que “a pesquisa qualitativa é emergente em 
Vez de estritamente pré-configurada. Diversos aspectos surgem durante 
um estudo qualitativo. As questões da pesquisa podem mudar e ser refina
das à medida que o pesquisador descobre o que perguntar e pra quem fazer 
as perguntas”. A coleta das informações ocorreu em 20 escolas de ensino 
fundamental e médio de Belém do Pará.

A Amostra

A amostra foi selecionada dentre os professores de matemática 
que atuam na rede de ensino de Belém do Pará, totalizando 100 (cem) 
professores investigados.

O instrumento de pesquisa

O instrumento de pesquisa utilizado para a produção das 
informações foi aplicação de um questionário elaborado segundo
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os cuidados advertidos por Hill (2009), quando fala que é muito 
fácil elaborar um questionário, mas não é fácil elaborar um bom 
questionário. Por outras palavras, não é fácil escrever um questio
nário que forneça dados que permitam testar adequadamente as 
hipóteses da investigação.”

O questionário foi constituído de 13 questões organizadas 
de forma a obtermos dados referentes a: sexo, faixa etária, esco
laridade, tempo de serviço, séries em que os docentes estão le 
cionando atualmente, séries em que já lecionaram, tipo de escola, 
se já m inistraram aulas de matemática em turma do 6o ano com 
alunos cegos, se fizeram cursos/treinamentos para trabalhar m a
temática com alunos cegos, se sentem-se preparados para ensinar 
matemática em turmas que tenham alunos cegos, como eles en
sinam matemática, a estratégia usada para fixar os conteúdos e, 
por último, perguntamos quais são os conteúdos de matemática 
trabalhados no 6o ano, apontados pelos docentes como de maior 
dificuldade para a aprendizagem dos alunos cegos?

Resultados e análise
A questão acerca do sexo dos informantes foi possível percebei 

que dentre a totalidade da amostra, 100 professores de matemática, 
29% pertencem ao gênero feminino e 71% ao gênero masculino. 
Os percentuais apontam um número predominante de professores 
do sexo masculino m inistrando aulas de matemática. Refletindo 
sobre os percentuais da amostra, percebemos que o exercício na 
área ainda é predominantemente masculino. Com relação à faixa 
etária, entre os 71% homens que responderam a pesquisa e as 
21% mulheres, existe um equilíbrio quanto a faixa etária\ entre 41 
a 45 anos. Com base nos dados apontados pela amostra, perce
bemos que a maioria dos professores/professoras de matemática 
investigados(as) estão em uma faixa etária que denota maturidade.

No item  escolaridade alguns professores marcaram mais de 
uma opção, motivo pelo qual não soma 100%. Dos informantes
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9 8 /o são licenciados em matemática, 50% possuem especialização, 
15% possuem mestrado e apenas 1% doutorado. Quanto a inda
gação sobre o tempo de serviço como professor de Matemática 
descobrimos que 27% dos professores que responderam à pesqui
sa estão na faixa de 1 a 05 anos de serviço, o que nos induziu a 
acreditar que são recém licenciados.

Perguntados sobre a (s) série (s) em que o professor estava lecionando, opta
mos por indicar apenas as séries no fundamental e no médio que foi onde 
obtivemos mais informações, de tal modo que no ensino fundamental pre
dominou o 8 ano, com 52 respondentes, e no Io ano do ensino médio 47.

Indagados sobre séries em que j á  lecionaram matemática detectamos 
que muitos docentes trabalhavam em varias séries simultaneam en
te, contudo um maior número concentra-se no ensino fundam en
tal, sendo que as séries mais apontadas foram o 7o ano e o 8o ano. 
Já  no ensino médio, as séries mais apontadas foram os Io ano e 2o 
ano. Sobre o tipo de escola em que trabalha como p ro fesso r de matemática, 
os números apontam que 73% deles estão atuando nas escolas 
públicas estaduais.

Quando indagados sobre%  terem  ministrado aulas de matemática 
em turma(s) do 6 ano pa ra  alunos cegos, 75% dos professores envol
vidos na amostra, no geral, responderam que não. Quando com
paramos as amostras dos professores que trabalharam com alunos 
cegos, entre os gêneros masculino e feminino percebemos que a 
predominância é das mulheres, levando em consideração que o 
número de respondentes femininas é 29.

Quando inquiridos sobre: você fe\ algum curso/ treinamento 
sobre o ensino de matemática pa ra  alunos cegos? 83% dos professores 
disseram que não. O percentual confirma um dado preocupante 
relacionado à inclusão de alunos com necessidades especiais em 
classes regulares. Embora a legislação esteja sendo cumprida do 
ponto de vista legal (Resolução N°. 4, de 2 de outubro de 2009. 
Conselho Nacional de Educação Câmara de Educação Básica.), a 
realidade aponta os limites e desafios desse processo abrupto de
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inclusão de alunos em escolas regulares.
A formação e qualificação de professores para trabalhar com 

alunos especiais, e suas especificidades, tem sido para as institui
ções formadoras e os espaços escolares, um dos maiores desafios. 
Se considerarmos que esta formação perpassa por múltiplos fato
res e exige continuidade, há que se considerar a possibilidade de 
outras causas como: desejo do próprio professor em se qualificai 
e condições financeiras para tal, ofertas de cursos e oficinas por 
partes das instituições formadoras de professores e dos sistemas 
aos quais eles estão vinculados. O estudo nos perm itiu verificar 
que, a formação de professores para lidar com alunos de inclusão, 
especialmente da modalidade cego em escolas estaduais paraenses 
ainda é um processo que caminha a passos lentos.

Ao buscarmos saber se os professores sentem-se preparados para  
ensinar matemática pa ra  uma turma de 5 a série que tenha alunos cegos? 
85% dos respondentes disseram que não, o que veio reiterar o ob
servado no parágrafo anterior, sobre o fato de muitos professores 
não receberam formação especifica para ensinai alunos cegos. Ao 
indagarmos sobre as form as predom inantes de abordagem dos conteúdos 
matemáticos foi possível concluir que 53% dos respondentes afirmam 
começarem a aula partindo de uma situação problema paia depois 
introduzir o assunto. Este percentual apontou que os professores 
estão utilizando um dos métodos que torna mais viável o processo 
de ensino-aprendizagem, de forma significativa para o aluno.

Ao buscarmos saber sobre o que os p ro fessores fatçem  para fixar o 
conteúdo de M atemática n o  6o ano descobrimos que 47% dos profes
sores apresentam uma lista de exercício para ser resolvido. Isto nos 
fez supor que o método de fixação de conteúdo através de^listagem 
de exercícios ainda é o mais utilizado pelos docentes.

Sobre a indagação que tornou-se a questão central dessa in 
vestigação, ou seja quais os conteúdos de matemática mais difíceis de os 
alunos cegos aprenderem  no 6 n ano, os 100 professores forneceram as 
seguintes respostas que podem ser conferidas no quadro a seguir.
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do 6° ano do ensino fundamental considerados mais difíceis de serem 
aprendidos por alunos cegos”, chegamos a seguinte conclusão.

Da amostra de 100 professores que responderam o questionário, os 
10 conteúdos que predominam são: Io lugar “Adição de frações de deno
minadores diferentes com 66%; 2o lugar “Divisão de números decimais” 
com 61%; 3 lugar “Resolver de problemas em que se conhece uma parte 
se deseja conhecer outra parte” com 60%; 4o lugar “Expressões Numéri
cas” com 57%; 5o lugar “Potenciação e Radiciação” 51%; 6o lugar “Mul
tiplicação de números decimais” com 49%; T  lugar “Resolver problemas 
em que se conhece uma parte se deseja conhecer o todo , Resolver pro
blemas em que se conhece o todo e se deseja conhecer uma parte e M P f ” 
com 47/o, 8 lugar Divisão” com 46%; 9o lugar “Problemas envolvendo 
as 4 operações” com 45%; 10° lugar “Ângulos” com 44%.

Como esse estudo está situado no âmbito educacional, temos cons
ciência de suas parcialidades e inconclusões, contudo, ao chegarmos ao final 
dessa etapa, superadas as dificuldades, saímos fortalecidos e com convicção 
da necessidade de mais estudos na área da inclusão escolar. Por ser uma área 
relativamente nova e ao mesmo tempo complexa, entendemos que outros 
acadêmicos necessitam tomar para si a responsabilidade de fazer mais pes
quisas e experimentos capazes de produzir materiais e atividades específicas 
para melhorar o ensino não somente de matemática mas também de outras 
disciplinas do currículo escolar para videntes e não videntes.

Além disso, temos clareza de que outros estudos da mesma na
tureza piecisam ser realizados para identificar os pontos de maior di
ficuldade do ensino de matemática em outras séries/anos do ensino 
fundamental e médio da educação básica. Estudos dessa natureza con
tribuirão com subsídios para a formulação de políticas de formação 
continuada de professores, inclusive os de matemática.

Outra linha de estudos que ainda carece de trabalhos é a que te
nha como objetivo a produção e avaliação de materiais e metodologias 
para o desenvolvimento do ensino de matemática onde os alunos cegos 
estejam realmente inclusos, ou seja, desenvolvam atividades juntamen
te com alunos videntes durante o processo de ensino-aprendizagem.
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