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INTRODUÇÃO
Em fins do século XX, a escola sofre uma guinada radical em suas diretrizes
seguindo alterações iniciadas nas décadas de 60 e 70. O re-direcionamento das
prioridades e objetivos da escola é no sentido de ampliar o acesso e a qualidade do
ensino, garantindo a todos o direito fundamental à educação. Nas discussões e
debates acerca do tema surge uma nova concepção de escola, surgem novos
conceitos educacionais e outros, já utilizados, ganham novas roupagens de acordo
com o debate que se coloca.
A “nova escola” passa a ser chamada de escola inclusiva, concepção que
vem na esteira do movimento de integração iniciado nos anos 70, a partir de
movimentos sociais e de exigências de pais de alunos deficientes. O movimento
reclama a integração de tais alunos na escola regular.

Nos anos 90, a necessidade de inserção dos alunos na escola regular
aumenta, juntamente com o movimento pró-integração escolar, que não se limita
mais apenas às salas para deficientes nas escolas regulares, chamadas de classes
especiais, mas almeja e exige que os alunos com necessidades educacionais
especiais freqüentem as salas comuns das escolas regulares como todo e qualquer
aluno.

O movimento de inclusão de todos na escola, particularmente na escola
pública, estimulou nosso interesse pela pesquisa e pela defesa dos direitos
humanos, dos quais faz parte a educação.

Nas primeiras leituras que realizamos, procurando identificar melhor os
aspectos que norteiam a questão da inclusão e suas possibilidades, deparamo-nos
com elementos da estrutura escolar brasileira que indicam exatamente o oposto à
inclusão: não só os alunos com deficiência estariam ainda excluídos da escola
regular, assim como muitos alunos “normais” estariam sendo excluídos do processo
de aprendizagem, mesmo freqüentando uma escola regular.
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Ampliando os estudos, agora a respeito da “exclusão escolar”, percebemos
que a maioria dos professores não só desconhece maneiras de trabalhar com alunos
deficientes, visando incluí-los no processo de ensino e aprendizagem, como
continuam excluindo os demais alunos com dificuldades de aprendizagem, que
também apresentam necessidades peculiares para atingir um bom desenvolvimento
escolar. Esses alunos demandam uma atenção especial para se desenvolver e, na
escola inclusiva, são chamados alunos com necessidades educacionais especiais.

A partir de tais considerações, entendemos que uma das questões
norteadoras do presente estudo seria averigüar quais metodologias de trabalho e
práticas pedagógicas são desenvolvidas cotidianamente em sala de aula,
particularmente no tocante ao trabalho com alunos que apresentam algum tipo de
deficiência ou dificuldade de aprendizagem, ou seja, alunos que tenham
necessidades educacionais especiais.

No percurso do trabalho nossas inquietações convergiram para outros aspectos
da relação entre professores e alunos com necessidades educacionais especiais,
levando a novas questões:


Qual a compreensão dos professores acerca dos alunos com necessidades
educacionais especiais?



Para os professores, tais alunos poderiam permanecer em sala de aula
comum?



Até que ponto a formação profissional ampliada garantiria uma postura
inclusiva por parte dos professores?



Como os professores têm analisado e entendido a proposta de inclusão
escolar?

Desse modo, essas questões tornaram-se centrais nas nossas discussões
acerca da escola inclusiva e de uma escola realmente de qualidade. O papel do
professor como agente catalisador e, ao mesmo tempo, promotor das relações de
ensino e aprendizagem, humanas e políticas, emanadas da diversidade vivenciada
na escola e na sala de aula, torna-se fundamental na construção de uma escola
verdadeiramente para todos.
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Assim, é urgente que o professor entenda claramente sua posição, de modo a
fortalecê-la cada vez mais, revendo sua prática, quando necessário. Segundo
LIBÂNEO (1998, p.10):

O novo professor precisaria, no mínimo, de uma cultura geral mais ampliada,
capacidade de aprender a aprender, competência para saber agir na sala de aula,
habilidades comunicativas, domínio da linguagem informacional, saber usar meios de
comunicação e articular as aulas com as mídias e multimídias.

A escola ainda é um pólo aglutinador das relações sociais que propiciam o
desenvolvimento das capacidades individuais. É de fundamental importância
conseguirmos, cada vez mais, integrar todas as crianças e, em particular, aquelas
com necessidades educacionais especiais, dentro da escola regular. Segundo Rego
(1998, p.50):

Na sociedade urbana e industrializada, a escola tem uma função social, na medida
em que compartilha com as famílias a educação das crianças; uma função política,
no que diz respeito à contribuição para a formação de cidadãos; e uma função
pedagógica, pois é o local privilegiado para a transmissão-construção de um
conjunto de conhecimentos relevantes e formas de operar intelectualmente, segundo
padrões deste contexto social e cultural.

Faz-se necessário que tais funções da escola sejam entendidas e promovidas
em todas as camadas da instituição e, principalmente, por aquele que se relaciona
diretamente com os alunos, propiciando o desenvolvimento do processo de ensino e
aprendizagem: o professor.

Optamos, ainda, por realizar uma breve análise da legislação a respeito da
educação especial e conhecer em que medida ela contempla os princípios da escola
inclusiva. Utilizamos a expressão “educação especial” por ainda ser esse o termo
empregado para indicar o campo privilegiado para as discussões em torno da
integração e inclusão escolar.
É importante atentarmos para as diretrizes educacionais da esfera pública em
questão, de modo a acompanhar o empenho e compromisso do poder público com
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uma escola realmente para todos. Sem o apoio e incentivo do poder público, a tarefa
de incluir todos os alunos na escola torna-se quase impraticável. Segundo Prieto
(2000, p.91):

Garantir adequada formação de professores para trabalhar junto aos alunos com
necessidade educacionais especiais matriculados em escolas da rede de ensino
municipal é um compromisso do poder público, das universidades e de outros
centros de formação para que o atendimento especializado possa ser realizado a
contento.

O presente estudo foi realizado nas escolas municipais de São Paulo, tendo
como sujeitos da pesquisa os professores do ensino fundamental, ciclo I (antes
chamadas 1ª a 4ª séries). O estudo foi permeado pelas premissas apontadas por
Lüdke e André (1986, p.5):
Cada vez mais se entende o fenômeno educacional como situado num contexto
social, por sua vez inserido em uma realidade histórica, que sofre toda uma série de
determinações. Um dos desafios atualmente lançados à pesquisa educacional é
exatamente o de tentar captar essa realidade dinâmica e complexa do seu objeto de
estudo, em sua realização histórica.

Uma atenção particular foi dedicada às observações dessas autoras a
respeito do papel do pesquisador:

O papel do pesquisador é justamente o de servir como veículo inteligente e ativo
entre esse conhecimento acumulado na área e as novas evidências que serão
estabelecidas a partir da pesquisa.

Como instrumento de coleta de dados, formulamos um questionário a fim de
obter as opiniões dos professores acerca da proposta inclusiva. O questionário
também subsidiou o nosso entendimento das atitudes dos professores em relação
ao aluno com necessidades educacionais especiais, incluídos na sala regular, no
intuito de apreendermos o “olhar” dos professores sobre a questão da inclusão.
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Assim sendo, organizamos o trabalho em 6 capítulos, incluindo a
apresentação e os resultados da pesquisa, que descreveremos resumidamente a
seguir.

No capítulo 1, foram definidos alguns termos educacionais, particularmente os
utilizados na educação especial. Em seguida, apresentamos um breve histórico dos
movimentos de integração e inclusão escolar, destacando as diferenças entre as
duas concepções e os novos rumos prenunciados por tais movimentos.

A legislação internacional, nacional e municipal, concernente à educação
especial foi tratada no capítulo 2. O intuito foi verificar em que medida os princípios e
fundamentos inclusivos vem sendo contemplados em tal legislação.
O capítulo 3 traz a definição de “programas de apoio pedagógico” e comenta,
particularmente, dois programas da rede municipal de ensino: a Sala de Apoio
Pedagógico (SAP) e a Sala de Atendimento aos Portadores de Necessidades
Especiais (SAPNE). Finalizando o capítulo, uma breve análise de pesquisas acerca
das classes especiais, programa de apoio utilizado na rede estadual de ensino.

A metodologia de pesquisa, o instrumento de coleta de dados e sua
aplicação, assim como a caracterização dos sujeitos e do local da pesquisa foram
apresentados no capítulo 4.

No capítulo 5, analisamos o contato dos professores com os alunos com
necessidades educacionais especiais. Nesse capítulo, comentamos também as
opiniões dos professores acerca dos encaminhamentos de tais alunos aos
programas de apoio pedagógico selecionados. O capítulo foi finalizado com
considerações preliminares acerca dos dados coletados.

No capítulo 6, descrevemos e comentamos as definições dos professores
acerca

dos

termos

necessidades

educacionais

especiais,

dificuldades

de

aprendizagem, educação especial e educação inclusiva, essenciais ao movimento
inclusivo. Após a apresentação das definições dos professores, apresentamos as
definições de tais conceitos de acordo com a literatura específica. Algumas
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considerações preliminares dos dados também foram inseridas no final deste
capítulo, de modo a propiciar uma retomada dos diversos fios para a elaboração das
considerações finais.
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1. PROPOSTAS DE INTEGRAÇÃO E INCLUSÃO ESCOLAR

A pluralidade é a condição da ação humana pelo
fato de sermos todos os mesmos, isto é, humanos, sem
que ninguém seja exatamente igual a qualquer pessoa
que tenha existido, exista ou venha a existir.
Hannah Arendt, A Condição Humana.

No ambiente de renovação e reformas educacionais em que vivem alguns
países, as propostas de integração e inclusão escolar aparecem como marcos
nas transformações dos sistemas de ensino regulares, dando outro enfoque ao
modelo de intervenção pedagógica e de convivência nas escolas. Para
compreendermos tais propostas, é necessário que nos apropriemos de conceitos
e definições próprias da área educacional e, em particular, da educação especial,
que estão presentes nas propostas de educação inclusiva.

Neste capítulo, explicitaremos alguns conceitos-chave da educação especial,
assim como faremos uma breve contextualização dos movimentos de integração
e inclusão escolar.

1.1 . Definindo alguns termos educacionais
No presente estudo, procuramos verificar como os professores da rede municipal
de ensino da cidade de São Paulo entendem os termos e conceitos usados
atualmente pela área educacional, particularmente no contexto da educação
inclusiva. Para tanto, faz-se necessário esclarecer as definições dos termos em
questão, recorrendo à pesquisa bibliográfica, em particular, nos documentos oficiais.
O documento sobre Política Nacional de Educação Especial (MEC/SEESP,1994)
apresenta várias definições de termos que circundam a educação especial e
demonstram o olhar e a posição do Estado brasileiro a respeito de tais concepções.
Segundo a Política Nacional de Educação Especial (PNEE, 1994, p.17),
educação especial “é um processo que visa promover o desenvolvimento das
potencialidades de pessoas portadoras de deficiências, condutas típicas ou de altas
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habilidades, e que abrange os diferentes níveis e graus do sistema de ensino.
Fundamenta-se

em

referenciais

teóricos

e

práticos

compatíveis

com

as

necessidades especiais de seu alunado”.
A definição presente no documento vai ao encontro da definição de Mazzotta
(1993, p.21), quando esse afirma que a Educação Especial
é um conjunto de recursos e serviços educacionais especiais organizados para
apoiar, suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns,
de modo a garantir a educação formal dos educandos que apresentem necessidades
educacionais muito diferentes das da maioria das crianças e jovens.

O autor não deixa de ressaltar que para caracterizarmos a educação especial
não devemos apenas mencionar a população a qual ela se destina, mas há a
necessidade de enfatizarmos os elementos que a implementam e fazem acontecer:
“profissionais especialmente preparados, adaptações curriculares ou currículos
especiais, materiais, aparelhos e equipamentos específicos que caracterizam a
educação especial”.
Tão importante quanto definir Educação Especial é buscarmos esclarecer os
o significado da chamada classe especial, já que esta aparece como um dos
principais recursos utilizados pela educação especial nas escolas regulares, de um
modo geral.
No entendimento dos órgãos oficiais (PNEE, 1994, p.19) a definição de
Classe Especial é a seguinte:
uma sala de aula em escolas de ensino regular, organizada de forma a se constituir
em ambiente próprio e adequado ao processo de ensino/aprendizagem do alunado
da educação especial. Nesse tipo de sala especial, os professores capacitados,
selecionados para essa função, utilizam métodos, técnicas e recursos pedagógicos
especializados

e,

quando

necessário,

equipamentos

e

materiais

didáticos

específicos.

Mazzotta (1993, p.25) corrobora com a definição oficial de classe especial,
quando a aponta como uma sala de aula na escola regular com professor
especializado. O autor amplia a definição para o específico do “agrupamento de
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alunos classificados com o mesmo ‘tipo de excepcionalidade’” e, ainda, faz ressalva
quanto a esse recurso educacional, no sentido de que pode ser classificado em dois
tipos:
Isto é, quando o aluno freqüenta a classe especial em um período e no outro a
classe comum ela se caracteriza como auxílio especial. Quando o aluno freqüenta
somente a classe especial, ou seja, todo seu período escolar ele está com o
professor especializado, ela se configura como um serviço especial.

Por sua vez e de acordo com a PNEE (1994, p.19), Classe Comum nas
escolas é definida como um “ambiente dito regular de ensino/aprendizagem, no qual
também estão matriculados, em processo de integração instrucional, os portadores
de necessidades especiais que possuem condições de acompanhar e desenvolver
as atividades curriculares programadas do ensino comum, no mesmo ritmo que os
alunos ditos normais”.
Outro recurso utilizado como auxílio aos alunos com necessidades
educacionais especiais é a sala de recursos, que está assim definida no texto do
PNEE (p.21):
é um local com equipamentos, materiais e recursos pedagógicos específicos à
natureza

das

necessidades

especiais

do

alunado,

onde

se

oferece

a

complementação do atendimento educacional realizado em classes do ensino
comum. O aluno deve ser atendido individualmente ou em pequenos grupos, por
professor especializado, e em horário diferente do que freqüenta no ensino regular.

Ratificando o que está no texto do documento oficial, Mazzotta (1993, p.25)
afirma que a sala de recursos, classificada como auxílio especial, consiste em:
uma sala da escola, provida com materiais e equipamentos especiais, na qual um
professor especializado, sediado na escola, auxilia os alunos excepcionais naqueles
aspectos específicos em que precisam de ajuda para se manter na classe comum.

O autor aponta, ainda, as duas funções que o professor especializado da sala
de recursos desempenha: atende ao aluno diretamente e presta orientação e
assistência aos professores da classe comum e aos demais profissionais da escola,
além da família do aluno.
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Finalmente, a Escola Especial caracteriza-se como um serviço educacional
substitutivo da classe comum e da escola regular, quando essas não contemplam as
necessidades dos alunos. De acordo com o PNEE (1994, p.20), a Escola Especial:
É uma instituição especializada, destinada a prestar atendimento psicopedagógico a
educandos portadores de deficiências e de condutas típicas, onde são desenvolvidos
e utilizados, por profissionais qualificados, currículos adaptados, programas e
procedimentos metodológicos diferenciados, apoiados em equipamentos e materiais
didáticos específicos.

Mazzotta (1993, p.26) define Escola Especial como aquela “organizada para
atender exclusivamente alunos classificados como excepcionais.(...) Em tais
escolas, geralmente, há uma gama de serviços médicos e paramédicos, além dos
educacionais propriamente ditos (...)”.
O autor ressalta o fato de que algumas escolas especiais atendem apenas
alunos com um “tipo de excepcionalidade”, enquanto outras atendem alunos com
diferentes tipos de excepcionalidade. Os alunos das escolas especiais podem
freqüentá-la em regime parcial ou integral e, também, podem morar na própria
escola. Porém, o procedimento de residir na própria escola tem causado polêmica e
atraído muitas críticas, por “reduzir ou mesmo eliminar as oportunidades de convívio
do aluno excepcional1 com sua família e seus vizinhos, bem como os efeitos de que
são alvo tanto os alunos quanto as próprias escolas”. (Mazzotta, 1993, p.26).
1.2 . Integração e inclusão escolar: conceitos diferentes?

A partir da década de 1970, na maioria dos países desenvolvidos, as escolas
regulares passaram a atender os alunos com deficiência em classes especiais 2, em
período integral ou parcial, concomitante à sala comum, com o objetivo de preparálos para a integração definitiva nas salas comuns. Esse movimento, conhecido como
integração, alcançou avanços importantes para os alunos com deficiência ao
proporcionar-lhes o convívio com os outros alunos, mesmo que somente no horário
de intervalo das aulas. Segundo Sassaki (2003, p.1):
1

Para Mazzotta (1993, p.24), “é a situação de ensino-aprendizagem em que se encontra o educando que é
especial, resultando na classificação de excepcional para o educando que nela se encontra”.
2
Além do atendimento aos deficientes que já era prestado em escolas e instituições especializadas.
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A terceira fase [da história da educação de pessoas com deficiência], localizada na
década de 70, constituiu a fase da integração, embora a bandeira da integração já
tivesse sido defendida a partir do final dos anos 60. Nesta nova fase, houve uma
mudança filosófica em direção à idéia de educação integrada, ou seja, escolas
comuns aceitando crianças ou adolescentes deficientes nas classes comuns ou, pelo
menos, em ambientes o menos restritivo possível. Só que se considerava integrados
apenas aqueles estudantes com deficiência que conseguissem adaptar-se à classe
comum como esta se apresentava, portanto sem modificações no sistema.

Um dos fundamentos do movimento de integração é o de que as pessoas
com deficiência devem se adaptar à sociedade. Portanto, precisam ser
“capacitadas”, preparadas e treinadas para o convívio social, em ambientes menos
segregadores e mais próximos possíveis dos ambientes “normais” ou da convivência
com pessoas comuns. De acordo com Sassaki (2003, p.2):
A educação integrada ou integradora exigia a adaptação dos alunos ao sistema
escolar, excluindo aqueles que não conseguiam adaptar-se ou acompanhar os
demais alunos. As leis sempre tinham o cuidado de ressaltar a condição
"preferencialmente na rede regular de ensino", o que deixava em aberto a
possibilidade de manter crianças e adolescentes com deficiência nas escolas
especiais.

Um dos princípios da integração foi o da normalização, que não significa
transformar a pessoa com deficiência em pessoa normal, mas dar-lhe condições
iguais às das outras pessoas. As pessoas com deficiência devem aprender a cuidar
de si mesmas, levando uma vida tão normal quanto for possível e devem ter o direito
de usufruir dos serviços e das oportunidades oferecidas pela sociedade. (Mikkelsen,
in: Ribeiro, 2003).

O princípio da normalização, fundamento do movimento de integração, traz
consigo outro princípio que é o da individualização. Segundo Pereira (op. Cit. In:
Ribeiro, 2003, p.44):
(…) uma decorrência importante dos níveis de integração é a individualização do
ensino que inclui as seguintes diretrizes básicas:
-

desenvolver procedimentos de medida de avaliação do ensino;
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-

analisar a natureza das diferenças individuais face à aprendizagem;

-

analisar as vantagens e desvantagens de cada estratégia de ensino e de
aprendizagem do educando excepcional.

No Brasil, de acordo com os fundamentos da Política Nacional de Educação
Especial (1994, p.18), documento que instituiu as diretrizes da educação especial no
país:
A Integração Escolar é entendida como um processo gradual e dinâmico que pode
tomar distintas formas de acordo com as necessidades e habilidades dos alunos. A
integração educativa escolar refere-se ao processo de educar e ensinar, no mesmo
grupo, as crianças com e sem necessidades educativas especiais, durante uma parte
ou na totalidade do tempo de permanência na escola.

Nas décadas de 1980 e de 1990, houve uma ampliação do conceito de
integração para o conceito de inclusão, o qual visa a inserção de todos os alunos na
classe comum da escola regular, respeitando e atendendo à diversidade humana.
Portanto, a escola e a sociedade devem adaptar-se às necessidades dos
deficientes. Segundo Sassaki (2003):
Finalmente, a quarta fase [da história da educação de pessoas com deficiência], a de
inclusão, surgiu na segunda metade da década de 80, incrementou-se nos anos 90 e
vai adentrar o século 21. A idéia fundamental desta fase é a de adaptar o sistema
escolar às necessidades dos alunos. A inclusão propõe um único sistema
educacional de qualidade para todos os alunos, com ou sem deficiência e com ou
sem outros tipos de condição atípica.

A inclusão pressupõe o respeito e a aceitação das diferenças individuais do
ser humano, visando a garantir o pleno desenvolvimento das suas capacidades.
Sassaki (2003, p.2) aponta princípios norteadores do movimento inclusivo:
A inclusão se baseia em princípios tais como: a aceitação das diferenças individuais
como um atributo e não como um obstáculo, a valorização da diversidade humana
pela sua importância para o enriquecimento de todas as pessoas, o direito de
pertencer e não de ficar de fora, o igual valor das minorias em comparação com a
maioria. A educação inclusiva depende não só da capacidade do sistema escolar
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(diretor, professores, pais e outros) em buscar soluções para o desafio da presença
de tão diferentes alunos nas classes, como também do desejo de fazer de tudo para
que nenhum aluno seja novamente excluído com base em alguma necessidade
educacional muito especial.

Cabe destacar que as diretrizes do que chamamos inclusão vem sendo
indicadas em vários documentos internacionais, dos quais uma grande parte dos
países é signatária. O movimento de inclusão assinala uma mudança radical na
organização social e, particularmente, na organização escolar, a qual deve adaptarse à pessoa com necessidades especiais, e não o contrário como vinha
acontecendo nas décadas de 70/80. Segundo Guijarro (1998, p.4):
O conceito de escola inclusiva é ligado à modificação da estrutura, do funcionamento
e da resposta educativa, de modo que se tenha lugar para todas as diferenças
individuais, inclusive aquelas associadas a alguma deficiência. Logo, é um conceito
muito mais amplo do que o de integração.

Na integração, a pessoa deve ser preparada para o convívio social. Na
inclusão, a sociedade e a escola são responsabilizadas pela educação, pela
aceitação e pelo convívio na diversidade humana. Desse modo, estamos
convencidos de que há diferenças significativas de princípios, fundamentos e
posicionamentos entre os movimentos de integração e inclusão, não obstante ser
esse último uma extensão do primeiro.

Como toda mudança, o movimento inclusivo gera resistências e confusões
acerca de suas orientações. A posição dos pais dos alunos com necessidades
educacionais especiais, ao que parece, é consoante aos princípios propostos pela
inclusão (Ribeiro, 2003).

Em algumas esferas do poder público, as mudanças propostas pelo
movimento inclusivo foram, muitas vezes, pouco entendidas ou levadas ao extremo,
a ponto de certas medidas, tomadas em nome da inclusão, prejudicarem as próprias
pessoas que por ela seriam beneficiadas. Em alguns casos, a inclusão foi usada
como um meio de extinguir os serviços e recursos de apoio pedagógicos presentes

14
nas escolas, economizando verbas e enxugando as contas da educação, ao mesmo
tempo em que prejudicavam o atendimento a determinados alunos que
necessitavam de tais serviços. Segundo Ribeiro (2003, p.48):

Não se trata de eliminar todos os auxílios e serviços especiais, pois essa seria uma
forma ainda mais violenta de discriminação contra as pessoas com necessidades
especiais, que necessitam desses recursos como garantia de acesso aos modelos
de escolaridade comum.

Assim, diante das reivindicações dos pais e de movimentos sociais, das
discussões em encontros internacionais, sociais e acadêmicos, a inclusão foi
ganhando novos contornos. O próprio conceito de inclusão tornou-se mais amplo,
envolvendo todos os excluídos da sociedade e do processo educativo. De acordo
com Stainback (1999, p.21):
O ensino inclusivo é a prática da inclusão de todos – independentemente de seu
talento, deficiência, origem socioeconômica ou origem cultural – em escolas e salas
de aula provedoras, onde todas as necessidades dos alunos são satisfeitas.

Dessa forma, todas as pessoas que vinham sendo sistematicamente
excluídas do processo de ensino e aprendizagem devem, agora, ser incluídas e
atendidas na escola comum. Deficientes, moradores de rua, mulheres, nômades,
enfim, todos aqueles com dificuldades e problemas de aprendizagem, os mais
desfavorecidos, devem receber um tratamento adequado às suas necessidades
dentro da sala de aula comum, mesmo que para isto tenham de ser viabilizadas
condições especiais de atendimento.

O professor torna-se um elemento fundamental nesse processo. Na escola
inclusiva, seu papel ganha um caráter mediador e orientador das relações de ensino
e aprendizagem, das relações entre os alunos e entre os alunos e a comunidade
escolar. Esse professor deve agir como catalisador das potencialidades, alguém que
viabilize o atendimento das necessidades dos alunos.
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Particularmente, os professores da classe comum devem estar preparados
para “encarar” conflitos, o menos ansiosamente possível; agir democraticamente,
construindo conhecimento com seus alunos; aprender a elaborar seu próprio método
de ensino; trabalhar com os alunos de maneira processual e não depositando
informações; ser capaz de se auto-avaliar e mudar sua prática, se necessário.
Segundo Prieto (2000, p.142):
O papel do professor do ensino comum assume destaque quando o programa de
atendimento desse alunado prevê sua permanência na classe comum. Ao apresentar
predisposição à aceitação de portadores de deficiência e acreditar nas suas
possibilidades de desenvolvimento e aprendizagem, este professor poderá,
certamente, contribuir para sua aprendizagem e desenvolvimento.

No que tange à deficiência, é necessário que os professores se apropriem de
conhecimentos básicos sobre o assunto, que lhes possibilite reconhecer certos
aspectos concernentes à aprendizagem e às atitudes dos deficientes. A formação do
professor deve ser entendida como um processo dinâmico, um continuum para toda
vida. Segundo Xavier (2002, p. 19):

A construção da competência do professor para responder com qualidade às
necessidades educacionais especiais de seus alunos em uma escola inclusiva, pela
mediação da ética, responde à necessidade social e histórica de superação das
práticas pedagógicas que discriminam, segregam e excluem, e, ao mesmo tempo,
configura, na ação educativa, o vetor da transformação social para a eqüidade, a
solidariedade e a cidadania.

Atualmente, os professores se deparam com dificuldades e barreiras ao
interagir com a clientela escolar, na medida em que esta foi adquirindo novas
características em detrimento da postura “segura” e da posição “imutável” do mestre
que atuava em classes organizadas sem a presença de alunos com necessidades
educacionais especiais.

O momento educacional pelo qual estamos passando pede novas posturas na
relação pedagógica, fundamentalmente no tocante a ampliação do campo de
conhecimento, por meio de uma formação contínua, que capacite este professor a
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querer aprender sempre e que lhe possibilite posicionar-se em termos políticos
ideológicos, dentro e fora da escola.

Assim sendo, as mudanças em relação às práticas pedagógicas, à visão de
mundo e ao entendimento e compreensão do ser humano ganham papel central na
efetivação da escola inclusiva. Para tanto, torna-se necessário que os próprios
professores atuem como reflexivos da [e na] sua prática, no sentido de conhecer as
transformações que se fazem necessárias em sua postura como educador e
formador dos alunos. Segundo Mazzotta (1998):
(...) parece-me importante, neste momento, reiterar que as atitudes da escola frente
à inclusão, à integração e à segregação do portador de deficiência e dos
educandos com necessidades educacionais especiais dependem, essencialmente,
da concepção de homem e de sociedade que seus membros concretizam nas
relações que estabelecem dentro e fora do ambiente escolar.

Mas o professor não é o único agente mediador do processo de ensino e
aprendizagem na escola inclusiva. Todos os alunos mais experientes também atuam
como mediadores nesse processo. Essa mediação, tanto dos professores como dos
colegas que apresentam melhor desempenho, propiciam grandes avanços no
desenvolvimento dos alunos, particularmente dos alunos com necessidades
educacionais especiais. Segundo Vigotski (1998, p.117):
(...) um aspecto essencial do aprendizado é o fato de ele criar a zona de
desenvolvimento proximal; ou seja, o aprendizado desperta vários processos
internos de desenvolvimento, que são capazes de operar somente quando a criança
interage com pessoas em seu ambiente e quando em cooperação com seus
companheiros. Uma vez internalizados, esses processos tornam-se parte das
aquisições do desenvolvimento da criança.

Para melhor compreendermos a relação entre a interação dos alunos entre si
e com o ambiente, e o processo de aprendizagem, é necessário entendermos o
conceito de zona de desenvolvimento proximal, que segundo Vigotski (1998, p. 112):
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Ela é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar
através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento
potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um
adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes.

Garantir o acesso e a permanência dos alunos na instituição; criar condições
físicas, humanas e educacionais favoráveis à inclusão; adaptar currículos e
programas às necessidades do educando; desenvolver projetos e atividades que
atendam a demanda dos alunos em suas peculiaridades; orientar e coordenar os
trabalhos desenvolvidos de modo participativo, por meio de uma coordenação e
administração democráticas; favorecer as discussões, reflexões e trocas de
experiências entre os professores, pais e alunos acerca do processo educacional;
enfim, tornar a escola realmente inclusiva é tarefa fundamental e urgente para todas
as instituições que almejam desenvolver um processo educacional de qualidade.
(Prieto, 2000).

Medida fundamental para alcançarmos os objetivos da escola inclusiva é a
elaboração de leis que direcionem as ações do poder público, no sentido de garantir
e estimular a inclusão educacional das pessoas com necessidades especiais. No
capítulo 2, analisaremos alguns documentos e leis atuais concernentes aos
princípios inclusivos, verificando em que medida a legislação internacional, nacional
e municipal vem contemplando tais princípios na educação.

18
2. PRESSUPOSTOS LEGAIS: UM CAMINHO PARA A INCLUSÃO

A declaração de direitos inscreve os direitos no
social e político, afirma sua origem social e política e se
apresenta como objeto que pede reconhecimento de
todos exigindo o consentimento social e político.
Marilena Chauí, Direitos Humanos e Medo.

Os pressupostos legais concernentes à legislação internacional, nacional e
municipal, constituem as bases para a implementação da proposta inclusiva em
nossas escolas. A regulamentação legal de tais proposições é uma medida diretiva e
impulsionadora para a concretização de uma escola realmente inclusiva.

Neste capítulo, analisaremos alguns documentos legais que sinalizam medidas
mais inclusivas em nossos sistemas de ensino e devem mobilizar os agentes
educacionais em prol do respeito e atendimento à diversidade humana em nossas
escolas.

2.1. Legislação internacional

Na esteira das lutas pelos direitos humanos e, principalmente, representando as
reivindicações das minorias, a comunidade internacional tem se empenhado na
busca de novas propostas e ações concretas para a ampliação do atendimento das
necessidades da população.

Especificamente na área educacional, os últimos anos têm sido bastante férteis
em encontros, debates e propostas de melhoria do acesso, da permanência e da
qualidade da educação mundial. Existem hoje vários documentos internacionais
indicativos de princípios, objetivos, ações e políticas para a educação, dentre os
quais podemos destacar dois que se tornaram marcos da história da educação,
particularmente, para a educação especial.
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O primeiro deles é a “Declaração Mundial sobre Educação para Todos e Plano
de Ação para Satisfazer as Necessidades Básicas de Aprendizagem”, proveniente
de um encontro realizado em Jomtien, na Tailândia, em 1990. O documento informa
e prevê ações sociais em nível global para erradicar o analfabetismo e garantir o
direito de educação a todos as pessoas que dele estavam privados. Representa um
consenso mundial sobre a importância da educação fundamental e um compromisso
de todos os seus signatários com a garantia de atendimento das necessidades
básicas de aprendizagem da população (Carvalho, 2000, p.40).
O segundo documento destacado é a “Declaração de Salamanca de Princípios,
Política e Prática em Educação Especial”, resultado da Conferência Mundial sobre
Necessidades Educativas Especiais, que aconteceu na cidade de Salamanca, na
Espanha, em 1994. Nesse documento, são apontados objetivos e ações para
garantir o acesso à escola e a permanência nela, com qualidade, de todos os
indivíduos, independentemente de dificuldades ou deficiências que possam
apresentar.
A Declaração de Salamanca traz em si um “consenso emergente de que crianças
e jovens com necessidades educacionais especiais devem ser incluídos em escolas
comuns, tal como a maioria das crianças”. (Carvalho, 2000, p.57). A partir da
Declaração, surge a proposta de uma escola inclusiva, centrada no aluno e no
atendimento a todas as suas necessidades, inclusive àquelas advindas de alguma
deficiência que o aluno possa apresentar.

Segundo Semeghini (1998, p. 13), a escola inclusiva tem como princípios:
Abrir oportunidades educacionais adequadas a todas as crianças. Dar condições
para que as crianças que tenham necessidades educativas especiais (devido à
deficiência mental, auditiva, visual, física ou múltipla, comprovada através de
diagnósticos precisos) possam se desenvolver socialmente e intelectualmente junto
com as outras crianças. É uma escola, portanto, que aceita todas as diferenças e se
adapta à variedade humana, criando um ambiente propício ao desenvolvimento das
potencialidades individuais.
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O princípio de inclusão escolar, como apoio e superação das necessidades
individuais de cada aluno, está explícito nas Linhas de Ação propostas na
Conferência Mundial Sobre Necessidades Educativas Especiais (p.17):

(...) todas as escolas deveriam acomodar todas as crianças independentemente de
suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, lingüísticas ou outras. Deveriam
incluir crianças deficientes e superdotadas, crianças de rua e que trabalham, crianças de
origem remota ou de população nômade, crianças pertencentes a minorias lingüísticas,
étnicas ou culturais e crianças de outros grupos em desvantagem ou marginalizados...No
contexto destas Linhas de Ação o termo 'necessidades educacionais especiais' refere-se a
todas aquelas crianças ou jovens cujas necessidades se originam em função de deficiências
ou dificuldades de aprendizagem.

Construir uma escola inclusiva, pressupõe uma transformação da cultura
escolar e da cultura geral, pressupõe rever o próprio “viver em sociedade”. Implica,
antes de tudo, a ruptura com preconceitos e barreiras ao diferente. Atualmente, as
minorias, os grupos e as comunidades mais estritas estão conquistando maior
visibilidade e reconhecimento, o que nos obriga a um convívio mais tolerante e,
talvez, mais harmonioso com a diversidade e heterogeneidade social. (Rodrigues,
2003, p.13).

A escola deve, portanto, reorganizar-se e re-adequar-se às novas
necessidades dessa sociedade heterogênea e diversificada, que cada vez mais
reconhece os direitos dos cidadãos independente de sua condição física, social,
econômica, intelectual ou sexual. Assim, há que se pensar em mudanças nos
sistemas educacionais no âmbito das estruturas, dos currículos e da formação de
seus agentes.

A partir das indicações desses dois documentos/marcos sobre a educação
mundial, tornar-se premente remodelar a educação e a escola brasileira nos seus
princípios e ações. Aquisição de materiais, capacitação de recursos humanos,
ampliação das estruturas existentes, são algumas das exigências de uma nova
escola, com mais qualidade.
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2.2. Legislação nacional

Nesse momento de transformação e mudança de direção da educação
mundial, observamos que a educação brasileira caminha a passos lentos para o que
seria uma “escola ideal”. Ainda aparecem em nossas estatísticas, altos índices de
analfabetismo, evasão e repetência escolar, segundo dados do próprio Ministério da
Educação, como podemos observar na tabela 01.
Tabela 01. Taxas de rendimento escolar e de transição de fluxo escolar. Brasil/2000.
Nível de
Ensino/Indicador
Fundamental
Taxas de Rendimento
Aprovação
Reprovação
Abandono
Taxas de Transição
Promoção
Repetência
Evasão

Total

1ª

2ª

Série
3ª
4ª

5ª

6ª

7ª

8ª

77,3 70,7 76,5 80,7 82,7 72,9 78,2 79,1 81,6
10,7 15,1 13,5 9,3 8,3 11,4
9,6 8,0 6,9
12,0 14,2 10,0 10,0 9,0 15,7 12,2 12,9 11,5
73,4 62,8 73,7 77,5 79,4 68,1 73,9 76,5 74,7
21,7 36,2 22,5 17,6 14,8 24,8 17,6 17,1 15,2
4,9 1,0 3,8 4,9 5,8 7,1 8,5 6,4 10,1

Médio
Taxas de Rendimento
Aprovação
Reprovação
Abandono
Taxas de Transição
Promoção
Repetência
Evasão

75,8 68,1 77,2 85,3
7,5 10,1 7,1 4,4
16,7 21,8 15,7 10,3
73,4 64,5 75,0 85,3
18,6 24,6 17,2 10,6
8,0 10,9 7,8 4,1

Fonte: MEC/INEP

Os maiores índices de reprovação e repetência encontram-se nas séries
iniciais de cada nível de ensino, assim como os índices de abandono e evasão
escolar. Ainda hoje, os alunos têm dificuldade em entrar e permanecer na escola.
Porém, nos últimos anos, presenciamos um avanço na educação brasileira no que
diz respeito ao acesso à escola. Segundo dados do Ministério de Educação, 96,4%
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das crianças do país em idade de 7 a 14 anos estão na escola, como podemos
observar na tabela 02.
Tabela 02. Taxa de atendimento por faixa etária – 1994/2000.
BRASIL
ANO

TAXA DE ATENDIMENTO
7 A 14 anos

15 a 17 anos

1994

92,7

68,7

2000

96,4

83,0

Fonte: MEC/INEP

Não podemos deixar de reconhecer tal conquista, mas alcançar um bom nível
de educação, de acordo com parâmetros internacionais, ainda é um desafio.
Transformar as escolas brasileiras em escolas inclusivas requer a resolução de
problemas permanentes em nossos sistemas de ensino, o que amplia bastante o
conceito de escola inclusiva para o país. Exige um repensar de toda a estrutura e
funcionamento das escolas, numa readaptação das mesmas em favor das
necessidades de todos os alunos que as freqüentam.

Para realizar tais mudanças e adaptações, visando à construção da escola
inclusiva, Prieto (2000, p.41) aponta como pode ser fundamental a interação entre o
conhecimento acumulado pelos profissionais da educação especial com os outros
profissionais da escola:

... o atendimento às necessidades educativas especiais dos portadores de
deficiência na classe comum e a utilização de todo conhecimento acumulado pela
área de educação especial, podem contribuir para a melhoria da qualidade do
ensino, pois planejar o ensino levando em consideração as características de cada
aluno, elaborar currículos flexíveis, utilizar metodologia e estratégias de ensino
diversificadas, materiais didáticos que possibilitem a exploração e a construção de
diferentes respostas às questões propostas, entre tantas outras intervenções, com
toda certeza beneficiará os educandos.

A autora entende que os conhecimentos acumulados pela área de educação
especial, no que tange a uma metodologia de ensino que contemple as
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necessidades de cada aluno, podem e devem contribuir para a superação das
dificuldades com as quais os professores se deparam ao trabalhar com classes
heterogêneas e diversificadas.

A criação de programas de apoio pedagógico, em suas várias modalidades,
visando o desenvolvimento das "necessidades educacionais básicas" de cada aluno,
deve ir além do atendimento a alunos deficientes. Os recursos e auxílios advindos
desses programas podem e devem estender-se a todos os alunos que apresentem
alguma necessidade especial para seu desenvolvimento educacional. Tomamos
como exemplo os alunos com dificuldades de aprendizagem que, muitas vezes, por
serem considerados alunos “normais” não recebem tais auxílios, sendo relegados à
evasão, repetência ou simples exclusão do processo de ensino e aprendizagem,
mesmo permanecendo na escola.

Desse modo, é importante ressaltar que no mesmo momento em que a
comunidade internacional construía princípios e indicações para uma nova
concepção de escola, o Brasil repensava a legislação educacional e propunha
mudanças significativas.

Em fins da década de 80, foi promulgada uma nova Constituição para o Brasil e
em meados da década de 90, uma nova “Lei de Diretrizes e Bases da Educação”
(LDB). Segundo Ferreira (1998, p.7):

O fato de a nova LDB reservar um capítulo exclusivo para a educação especial
parece relevante para uma área tão pouco contemplada, historicamente, no conjunto
das políticas públicas brasileiras. O relativo destaque recebido reafirma o direito à
educação, pública e gratuita, das pessoas com deficiência, condutas típicas e altas
habilidades.

Os dois textos de lei, em questão, estão envoltos em um clima de abertura
política no país, após uma ditadura militar de 20 anos, conquistando alguns avanços
em termos de direitos individuais e dos cidadãos, como podemos observar em
artigos relacionados especificamente à educação:
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Constituição da República Federativa do Brasil:
Art. 205: “a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho”.
Art. 206, Inciso I: “o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
igualdade de condições para acesso e permanência na escola”.
Art. 208, Inciso III: “atendimento educacional especializado aos portadores de
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”.



Lei 9394/96: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), que
contempla em capítulo próprio (Capítulo V) a questão da Educação Especial,
onde prevê:

-

A educação especial é modalidade de ensino e deve ser oferecida,
preferencialmente, na rede regular de ensino.

-

Haverá serviços de apoio especializado, quando necessário, na escola
regular.

-

Os sistemas de ensino deverão assegurar condições especiais aos
educandos com necessidades educacionais especiais (NEE), tais como
currículos,

métodos,

técnicas,

recursos

educativos

e

organizações

específicos; terminalidade específica para aqueles que não conseguirem
atingir o nível exigido para conclusão; professores especializados; educação
para o trabalho; acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais
suplementares.

Apesar de a Lei de Diretrizes e Bases da Educação contemplar a educação
especial em um de seus capítulos, ressaltando a sua importância, ela ainda a
discrimina em relação a educação geral. Tal discriminação, mesmo entendida como
“positiva”, pode acarretar uma segregação da área, a qual poderá se restringir aos
debates entre “especialistas”.
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Outro aspecto que merece atenção é o caráter condicional presente no texto da
lei, tais como o “preferencialmente” e “quando necessário”. Esses enunciados abrem
margem para leituras equivocadas e/ou potencialmente segregadoras por parte da
administração dos sistemas de ensino.

Tanto

a

Constituição

Brasileira

como

a

LDBEN

abrem

flancos

para

entendimentos errôneos ou equivocados concernentes ao atendimento dos alunos e
ao funcionamento dos programas de apoio, o que tem suscitado grandes polêmicas
em torno da lei. Um ponto de controvérsias é o já citado uso da palavra
preferencialmente em relação ao atendimento de alunos na classe comum, previsto
na LDB. Preferencialmente não significa obrigatoriamente, o que é entendido por
alguns como uma abertura na lei, que pode atuar como argumento, no sentido de
desobrigar o poder público ou as escolas em atender todos os alunos.

De maneira geral, não podemos negar conquistas legais para a área
educacional, particularmente no atendimento a alunos com necessidades especiais.
Tais conquistas não se refletem apenas na Constituição e na LDBEN, mas também
em outras leis, pareceres e resoluções promulgados na última década do século XX,
como as que seguem:


Lei 7853/89: dispõe sobre a responsabilidade do Poder Público em prover
condições para o ingresso e a permanência de alunos com necessidades
especiais nos sistemas de ensino.



Lei 8069/90: Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).



Parecer CEB nº 17/01: analisa as condições atuais da educação especial, por
meio de ampla literatura e documentos-referência das discussões a respeito
do tema. Esse Parecer foi um dos parâmetros para a elaboração da
Resolução CNE/CEB nº 02/01.



Resolução CNE/CEB nº 02/01: promulgou as Diretrizes Nacionais para a
Educação Especial na Educação Básica e tornou-se um dos documentos
mais importantes para a educação especial no Brasil.
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Para esclarecermos a importância de tal documento, faremos um breve
levantamento de seus principais artigos e prerrogativas, quanto a:

A concepção de

Art. 3º Por educação especial, modalidade da educação escolar, entende-

educação especial.

se um processo educacional definido por uma proposta pedagógica que
assegure recursos e serviços educacionais especiais, organizados
institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns
casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a
educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos
educandos que apresentam necessidades educacionais especiais, em
todas as etapas e modalidades da educação básica.

A definição de alunos
com necessidades
educacionais especiais
e seus direitos.

Art. 5º Consideram-se educandos com necessidades educacionais
especiais os que, durante o processo educacional, apresentarem:
I - dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo
de desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades
curriculares, compreendidas em dois grupos:
a) aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica;
b) aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou
deficiências;
II – dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos
demais alunos, demandando a utilização de linguagens e códigos
aplicáveis;
III

-

altas

aprendizagem

que

habilidades/superdotação,
os

leve

a

dominar

grande

facilidade

rapidamente

de

conceitos,

procedimentos e atitudes.
o

Como deve se realizar a Art. 6 Para a identificação das necessidades educacionais especiais dos
avaliação para

alunos e a tomada de decisões quanto ao atendimento necessário, a escola

identificação de tais

deve realizar, com assessoramento técnico, avaliação do aluno no

necessidades

processo de ensino e aprendizagem, contando, para tal, com:

educacionais especiais

I

-

a

experiência

de

seu

corpo

docente,

seus

dos educandos.

coordenadores, orientadores e supervisores educacionais;

diretores,

II - o setor responsável pela educação especial do respectivo
sistema;
III – a colaboração da família e a cooperação dos serviços de Saúde,
Assistência Social, Trabalho, Justiça e Esporte, bem como do
Ministério Público, quando necessário.
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O que as escolas

- a capacitação e especialização dos professores das classes

regulares devem prever

comuns e da educação especial,

e prover para a

- distribuição dos alunos com necessidades educacionais especiais

organização de suas

pelas várias classes do ano escolar em que forem classificados,

classes comuns,

- flexibilizações e adaptações curriculares, metodologias de ensino

ressaltando em seus

e recursos didáticos diferenciados e processos de avaliação

parágrafos pontos

adequados ao desenvolvimento dos alunos que apresentam

específicos.

necessidades educacionais especiais,
- serviços de apoio pedagógico especializado, realizado, nas
classes comuns, em colaboração com professores especializados,
professores-intérpretes das linguagens e códigos aplicáveis,
professores

e

outros

interinstitucionalmente

e

profissionais
disponibilização

itinerantes
de

intra

outros

e

apoios

necessários à aprendizagem, à locomoção e à comunicação.
- serviços de apoio pedagógico especializado em salas de recursos,
nas quais o professor especializado em educação especial realize a
complementação

ou

suplementação

curricular,

utilizando

procedimentos, equipamentos e materiais específicos,
- condições para reflexão e elaboração teórica da educação
inclusiva, com protagonismo dos professores e sustentabilidade do
processo inclusivo,
- temporalidade flexível do ano letivo, para atender às necessidades
educacionais especiais de alunos com deficiência mental ou com
graves deficiências múltiplas,
- atividades que favoreçam, ao aluno que apresente altas
habilidades/superdotação, o aprofundamento e enriquecimento de
aspectos curriculares e garantia de terminalidade específica.
o

Instruções sobre de

Art. 10 § 3 A partir do desenvolvimento apresentado pelo aluno, a equipe

quem é a

pedagógica da escola especial e a família devem decidir conjuntamente

responsabilidade do

quanto à transferência do aluno para escola da rede regular de ensino, com

encaminhamento do

base em avaliação pedagógica e na indicação, por parte do setor

aluno para a escola

responsável pela educação especial do sistema de ensino, de escolas

regular.

regulares em condição de realizar seu atendimento educacional.

(grifos nossos)

O documento versa ainda sobre outros pontos específicos da educação
especial, tais como:
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O atendimento em parceria com as áreas da Saúde, Trabalho e Assistência
Social e com instituições de ensino superior.



A garantia a todos a acessibilidade aos sistemas de ensino.



A responsabilidade dos sistemas de ensino em relação às normas de
funcionamento de suas escolas e da elaboração dos seus projetos
pedagógicos, bem como qual a capacitação e especialização necessárias aos
professores que trabalharão no sistema de ensino.

A Resolução CNE/CEB nº 02/01 é um documento que veio ampliar as indicações
da LDBEN para a educação especial, regulamentando pontos específicos, tais como
a definição de educação especial e de necessidades educacionais especiais e a
indicação de que profissionais ou órgãos educacionais são responsáveis pela
avaliação das dificuldades dos alunos e também pelo encaminhamento dos alunos
ao ensino regular. O documento menciona a educação inclusiva como uma linha
teórica a ser refletida e elaborada pelos agentes escolares, principalmente pelos
professores.

Ao mesmo tempo em que prevê medidas e recursos integradores/inclusivos para
os sistemas de ensino, no nível da educação básica, na modalidade de educação
especial, a resolução não contempla o ensino superior, excluindo esse nível de
ensino dos recursos para atendimento aos alunos com necessidades educacionais
especiais.

Com relação à legislação, é preciso chamar a atenção e nos manter alertas
no que tange à “antiga tradição” brasileira de não fazer valer o que se escreve e,
portanto, as leis permanecerem como uma exuberante vitrine. De qualquer modo,
estamos vivendo um processo de amadurecimento democrático, no qual a
sociedade brasileira começa a reconhecer seu poder de mobilização e pressão para
a transformação social.

2.3. Legislação municipal

No que tange a legislação municipal de São Paulo, o que existe de mais atual
são as Diretrizes da Educação Municipal de São Paulo, disponíveis no website da
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Secretaria Municipal de Educação (SME) ou nos Cadernos de EducAção publicados
pela própria secretaria e distribuídos em encontros gerais (Reuniões de Pólo) com
os profissionais da educação do Município.

Existem três diretrizes gerais que norteiam a política educacional do
município:
1) Garantia de acesso e permanência dos alunos na escola.
2) Manutenção dos prédios escolares e de provimento dos materiais de
consumo e pedagógicos necessários ao bom desenvolvimento do trabalho
nas unidades educacionais.
3) Participação dos Conselhos de Escola na identificação das necessidades e na
verificação das possibilidades de executá-las.

Em relação aos objetivos almejados pela SME, de acordo com a legislação
vigente e os recursos disponíveis, encontramos as seguintes indicações (Diretrizes
da Educação, SME/São Paulo, 2003):
-

manter universalizado o ensino fundamental em discussão com o
Estado;

-

ampliar progressivamente o atendimento da educação infantil;

-

ampliar o atendimento de jovens e adultos através da suplência e do
redimensionamento do Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos
(MOVA) em articulação com a formação profissional e, também, em
negociação com o governo do Estado;

-

criar as condições materiais e pedagógicas para o atendimento aos
portadores de necessidades especiais, propiciando que se faça a discussão
sobre os modos de inclusão. (grifo nosso)

As diretrizes para a política educacional do Município de São Paulo
apresentam o atendimento aos alunos com necessidades especiais como uma meta,
afirmando que propiciará “que se faça a discussão sobre os modos de inclusão”,
mas não esclarece se a inclusão é uma orientação, uma direção ou objetivo da rede
municipal de ensino e nem como ela será alcançada.
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Especificamente sobre a educação especial, as diretrizes afirmam que a SME
desenvolve um trabalho com alunos com necessidades educacionais especiais e
indica que os recursos utilizados para esse trabalho são as EMEEs e as SAPNEs, as
quais são assim definidas:

Escolas Municipais de Educação Especial (EMEEs)
Para atendimento educacional aos alunos portadores de deficiência auditiva com
perda severa ou profunda e que não podem se beneficiar do atendimento realizado
nas escolas da rede regular de ensino. Este atendimento é realizado em todas as
modalidades de ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de
Jovens e Adultos.

Sala de Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais (SAPNEs)
Espaço diferenciado, instalado nas escolas municipais com recursos específicos,
materiais pedagógicos diversificados e professores especializados para atendimento
dos alunos portadores de deficiência: visual, auditiva, física e mental da educação
infantil e ensino fundamental.

Cabe ressaltar que as EMEEs são direcionadas apenas aos alunos com
deficiência auditiva, enquanto as SAPNEs, instaladas na escolas regulares, visam ao
atendimento de alunos com deficiência auditiva, visual, física e mental.

As diretrizes da educação municipal apontam outros aspectos a serem
desenvolvidos em todos os níveis de ensino (educação infantil, ensino fundamental
e médio e educação de jovens e adultos), no sentido de repensar a organização
escolar a partir das discussões e da prática dos professores:
a) um movimento de reorientação curricular, em todas as unidades educacionais,
articulado à formação dos educadores;
b) um processo de formação permanente e sistemática de todos os educadores que
deverá se estruturar a partir das experiências dos mesmos e das escolas,
propiciando a reflexão em todos os campos do conhecimento;
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c) nessa mesma direção, será repensada a avaliação e a atual forma de organização
e funcionamento da escola. Os ciclos, em particular, serão objeto de ampla
discussão.

Além das diretrizes publicadas nos Cadernos EducAção e no website da
secretaria de educação, não encontramos nenhum novo documento específico no
que tange a mudanças significativas no atendimento de alunos com necessidades
educacionais especiais na rede municipal de São Paulo, tais como currículo,
formação de professores, encaminhamento de alunos e estrutura e funcionamento
das escolas.
Apesar de citar a inclusão nas suas diretrizes e propagar o conceito em
reuniões e encontros, notamos que a atitude inclusiva por excelência na rede
municipal de ensino é a obrigatoriedade na aceitação de matrículas de todos que
procurarem as escolas municipais. No mais, são realizados encontros esporádicos
entre os profissionais da rede, palestras e oficinas sobre assuntos específicos.
Portanto, no âmbito da legislação municipal, ainda não foram elaboradas leis
e resoluções específicas para a educação especial ou que contemplem aspectos
claramente inclusivos em suas proposições.
Além da análise da legislação concernente a educação especial, devemos
verificar como são desenvolvidos os recursos auxiliares à educação comum para o
atendimento dos alunos nas escolas regulares, na tentativa de viabilizar a inclusão
de todos os alunos na sala comum.
No capítulo 3, definiremos o que são os programas de apoio pedagógico e de
que forma eles são oferecidos na rede municipal de ensino de São Paulo. Por fim,
analisaremos os resultados de pesquisas acerca das classes especiais e seu
desempenho como programa de apoio especial, resultados esses obtidos apenas na
rede estadual de ensino de São Paulo.
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3. PROGRAMAS DE APOIO PEDAGÓGICO
Brincando com idéias, diria que a Educação,
como cada um de nós, deve escolher a roupa adequada
para os dias frios assim como para os de calor; os
alimentos compatíveis com o horário e/ou clima, os
comportamentos para as situações de alegria e tristeza,
as expressões emocionais para momentos públicos ou
de intimidade...
Ligia Assumpção Amaral,
Sobre crocodilos e avestruzes

A definição de programas de apoio pedagógico é de fundamental importância
para verificarmos como os professores entendem a educação especial/educação
inclusiva e como se utilizam dos auxílios e serviços prestados por tais programas.
Além da definição, verificamos quais desses programas estão disponíveis na rede
municipal de ensino de São Paulo, que é o foco da pesquisa em questão. Por fim,
verificamos dados de pesquisas sobre os programas de apoio pedagógico.

3.1. O que são os programas de apoio pedagógico?

Consideramos programas de apoio pedagógico os recursos auxiliares e/ou
alternativos à classe comum das escolas regulares. Tais programas devem possuir
materiais,

currículos

ou

projetos

específicos

e

diferenciados

do

trabalho

desenvolvido em sala comum, na maioria das vezes orientado por um professor
especializado.

Para Mazzotta (2000, p.29), a educação especial pode apoiar, suplementar ou
substituir os serviços educacionais comuns. Nos próximos três parágrafos, em
itálico, o autor faz uma distinção entre essas três funções da educação especial,
classificando-as em dois grupos. Um deles é considerado “auxílio” (apoiar e
suplementar) e o outro “serviço” (substituir), a saber:
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 Auxílios educacionais especiais: apoio e suplementação

APOIO: ocorre quando um professor especializado orienta a equipe da escola e o
professor da classe comum, além de prestar atendimento ao aluno, auxiliando-o em
suas necessidades educacionais especiais para seu melhor acompanhamento do
currículo escolar comum e da programação de sua classe.

SUPLEMENTAÇÃO: ocorre quando um professor especializado orienta a equipe da
escola, os professores das classes comuns e presta atendimento ao aluno mediante
desenvolvimento de atividades e conteúdos curriculares específicos, além daqueles
destinados a todos os alunos de sua classe,de modo a favorecer seu desenvolvimento e
aprendizagem e garantir sua escolarização no contexto do ensino regular.

Assim sendo, o que diferencia o “apoio” da “suplementação” é que enquanto
no “apoio” o professor especializado auxilia os professores não-especializados e os
alunos em suas necessidades para a resolução das atividades da classe comum, na
“suplementação”, o professor especializado presta atendimento a professores e
alunos a partir de atividades e conteúdos específicos, além dos destinados a todos
os alunos da classe comum.
 Serviço educacional especial: substituição

SUBSTITUIÇÃO: caracteriza-se como um serviço educacional especial que se torna
necessário quando a organização, o currículo, os métodos e os recursos da escola
comum e da classe comum não são suficientes ou apropriados para o atendimento das
necessidades educacionais dos alunos. Esses serviços constituem-se em:
-

Classe especial: com organização curricular específica em que o aluno a
freqüente com exclusividade, ou seja, em todo o período em que está na
escola comum.

-

Escola especial: com organização administrativa e didática específica para
determinados grupos de alunos com necessidades educacionais especiais,
além de outros menos usuais.

Selecionamos três tipos de programas de apoio pedagógico como categorias a
serem analisadas no presente estudo:
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Reforço escolar: auxílio prestado ao aluno por professores da sala comum em
período diverso às aulas regulares.



Classe especial: serviço prestado ao aluno, em período concomitante ou
alternativo à sala comum, nas escolas regulares, com professor especializado
e recursos especiais.



Atendimento psicológico: serviço prestado ao aluno por profissionais
especializados, dentro ou fora da escola, quando necessário.

Verificamos que a rede municipal de ensino de São Paulo oferece dois
programas de apoio pedagógico: as Salas de Apoio Pedagógico (SAPs) e as Salas
de Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais (SAPNEs). Além desses
dois recursos, oferecidos pela rede, os alunos podem ser encaminhados para
serviços educacionais especiais fora da escola regular, como no caso do
atendimento psicológico.

Tendo a mencionada rede de ensino como foco da presente pesquisa, faz-se
necessário entendermos a definição e a função das SAPs e SAPNEs como
programas de apoio pedagógico.

3.2. A SAP e a SAPNE como programas de apoio pedagógico.

A rede municipal de ensino de São Paulo apresenta dois programas de apoio
pedagógico especializados: as Salas de Apoio Pedagógico (SAPs) e as Salas de
Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais (SAPNEs).

A Portaria nº 5.387/96, que prevê o funcionamento das SAPs, orienta em seu Art.
3º, que: “serão encaminhados às SAPs os alunos que apresentem distúrbios de
aprendizagem, detectados pelo professor da classe regular”.

A mesma Portaria não explicita o que são distúrbios de aprendizagem, apenas
indica que os alunos deverão ser atendidos em horário diverso do horário da classe
regular e que seu atendimento terá caráter transitório, cessando tão logo o aluno
apresente condições de acompanhar a dinâmica da classe regular. (Artigos 4º e 6º).
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De acordo com a portaria nº 5.387/96, as SAPs devem desempenhar a
função do chamado reforço escolar.

As SAPNEs, por sua vez, vêm sendo privilegiadas como recurso utilizado para o
atendimento de alunos portadores de necessidades especiais ao invés do
atendimento em ambientes potencialmente mais segregadores, como as escolas
especiais, mas que, ainda assim, são previstas e mantidas pelo poder público ou por
meio de convênios com instituições particulares. (Prieto e Sousa, 1999, mimeo).

O Decreto de nº 33.891/93, que instituiu as SAPs e as SAPNEs, prevê tais salas
como “recursos educacionais diferenciados e especiais, que abrangerão o
atendimento na educação infantil, no ensino de 1º e 2º graus e na suplência, desde
que haja demanda” (Art. 6º).

Assim, em se tratando de recurso especial e diferenciado, a SAPNE é
caracterizada nesse decreto como:
(...) espaço de apoio e acompanhamento pedagógico paralelos à classe comum,
para os portadores de deficiência mental em grau leve e para os portadores de
deficiência auditiva, física e visual em níveis leve e moderado e compreendem,
também, espaços de apoio e acompanhamento pedagógico não paralelo à classe
comum (classe especial) para os portadores de necessidades especiais, que não
possam se beneficiar do trabalho de integração. (grifo nosso).



Segundo o decreto nº 33.891/93, as SAPNEs devem desempenhar a função
das chamadas classes especiais, como explicitado no próprio texto legal.

A previsão de encaminhamento de alunos para o atendimento exclusivo em
SAPNE foi reiterada na Portaria nº 6.159/94, onde se lê, no Art. 2º, alínea b) “alunos
que não tenham condições de acompanhar o ensino regular e necessite do
atendimento

especializado

de

Necessidades Especiais – SAPNE”.

Sala

de

Atendimento

aos

Portadores

de
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A lei indica a SAPNE como “atendimento especializado”, mas não exige
formação especializada dos professores que nela atuarão. A legislação prevê que as
SAPNEs tanto podem ser utilizadas como recurso de apoio paralelo à sala comum
como podem funcionar como “classes especiais” para alunos impossibilitados de
integrar-se à classe regular.

Segundo Prieto e Sousa (1999, mimeo), quase inexiste na rede municipal de
ensino, o atendimento exclusivo em SAPNE, como se houvesse uma orientação
“não escrita” para tanto. Os alunos freqüentam a SAPNE, mas são matriculados nas
classes regulares, ou são encaminhados para a APAE ou para classes especiais na
rede estadual, como se fosse proibido atendê-los somente e exclusivamente na
SAPNE.

É preciso ressaltar que esse dado aponta para uma possível dificuldade de
entendimento dos professores e profissionais da educação que atuam junto à escola
sobre as orientações e definições de inclusão que vem sendo desenvolvidos pela
Secretaria Municipal de Educação. Os alunos com necessidades educacionais
especiais podem e devem freqüentar exclusivamente a SAPNE, quando necessário.
Aos analisarmos os dados sobre as SAPNEs, coletados por Prieto e Sousa
(1999, mimeo), podemos destacar alguns pontos que comprometem o atendimento
dos alunos com necessidades especiais, indicado na proposta de tais salas:


Não há um procedimento sistematizado pela Secretaria Municipal de
Educação para o encaminhamento dos alunos às SAPNEs.



Não há planejamento para um projeto de integração dentro das escolas.



Os professores das salas regulares e os professores (especializados ou nãoespecializados) das SAPNEs não têm um espaço/tempo para contato,
discussão e troca de informações sobre os alunos que são atendidos.
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A suspensão do atendimento em SAPNE é feita pelos próprios professores
desta sala e pelos professores da classe regular, sem avaliação de uma
equipe multiprofissional ou critérios pré-estabelecidos.

Além desses dados, as pesquisadoras apontaram outros fatores lembrados pelas
professoras, nas entrevistas, como entraves à participação dos alunos nas classes
comuns: o excessivo número de alunos em sala e a falta de formação e experiência
dos professores.
No Caderno EducAção nº 4 (maio/2003),

é apresentada a definição de

qualidade de ensino para a atual administração municipal:
A aprendizagem escolar/institucional de qualidade deverá aproveitar a diversidade de
fontes de cultura existentes e fundamentar a capacidade de construção de uma
trajetória na vida e na sociedade, que promova a liberdade própria da Educação,
como caminho para autonomia, para a inclusão social e para o exercício da
cidadania, incluindo aqueles que apresentam necessidades educacionais especiais.

Particularmente, no que tange ao movimento inclusivo:
Este é o referencial da Educação Inclusiva: a aceitação e o respeito às diferenças
individuais

e

o

esforço

coletivo

na

equiparação

de

oportunidades

de

desenvolvimento, tornando menos desiguais as relações sociais.

As diretrizes da Secretaria são no sentido de incluir todos os alunos na escola
regular, possibilitando os meios e recursos necessários a essa inclusão. A partir
dessas diretrizes comparadas aos dados de Prieto e Sousa, surgiram duas
perguntas centrais:

1) Como atender ao princípio da inclusão, sem planejamento ou critérios
definidos?
2) Atingiremos tais princípios, apenas “incluindo” os alunos na escola, em
classes regulares?
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3.3. Experiências das classes especiais na rede estadual de ensino.

De acordo com Prieto e Sousa (1999), há uma recusa dos professores e demais
profissionais das escolas municipais em utilizar as SAPNEs como recurso alternativo
à sala comum. Procuramos levantar pesquisas que demonstrassem experiências
dos professores (das escolas estaduais) com o encaminhamento de alunos para
esse tipo de serviço de apoio pedagógico.

Para tanto, analisamos estudos realizados na rede estadual de ensino, sobre os
encaminhamentos/atendimentos nas classes especiais para alunos com deficiência
mental.

Por que não fizemos tal análise na rede municipal de ensino de São Paulo?
Em primeiro lugar, porque na rede municipal esse tipo de atendimento é oferecido
nas SAPNEs, como já indicamos. Um outro fator impossibilitador do levantamento de
dados é simplesmente a falta deles. Nosso único referencial sobre as SAPNEs foi a
pesquisa de Prieto e Sousa.

Por fim, porque ao fazermos uma primeira verificação dos dados desses estudos,
notamos conclusões semelhantes nas pesquisas realizadas em diferentes
localidades da rede estadual, o que praticamente generaliza as conclusões em todo
o estado de São Paulo, que por si só retrata um imenso e complexo universo de
escolas e professores.

Segundo Dechichi (1993), que realizou pesquisa sobre o encaminhamento de
alunos para classe especial na cidade de São Paulo, rede estadual de ensino, a
maioria dos alunos encaminhados para classe especial é do sexo masculino
(59,8%). Esse dado é confirmado por outros estudos citados pela autora, como
Holland (1980), Leinhrdt, Seewald & Zigmond (1982) e Marconi (1987).

Na pesquisa de Dechichi, o número de alunos que freqüentam classe especial
com idade entre nove e doze anos é significativamente maior que aqueles
distribuídos em outras faixas etárias, dado que segundo a autora é confirmado pelos
encontrados por Marconi (1987) e Rodrigues (1984).
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Para justificar tal dado, a autora confirmou a hipótese de que os alunos
permanecem um período de tempo freqüentando a classe comum, sendo depois
encaminhados para o ensino especial, o que condiz com as recomendações legais
para o ingresso de alunos na classe especial. Dechichi (1993) aponta ainda o
desempenho acadêmico como um critério utilizado para o encaminhamento de
alunos à classe especial, o que traz novas questões:
... o professor de ensino regular não é preparado para trabalhar com alunos lentos ou
alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem, muitas vezes confundindo
falhas do processo de ensino-aprendizagem ou inadequações curriculares com
déficit intelectual do aluno. Por isso, ao perceber que o trabalho com o aluno em
classe regular, após um ou dois anos, não apresenta o progresso desejado, o
professor busca no encaminhamento para a classe especial a solução para este
problema.

A autora salienta que o número de alunos que freqüentaram anteriormente a
classe regular por um período menor que dois anos é significativamente maior que
os restantes. Foi confirmado por outros estudos, que a orientação legal sobre o
tempo de freqüência em classe regular antes de encaminhamento dos alunos à
classe especial vem sendo desrespeitada; ou por desconhecimento da orientação ou
por descaso à orientação frente à ansiedade do professor em ver-se “livre” do alunoproblema. (Dechichi, 1993).

Para Dechichi (1993), o encaminhamento dos alunos à classe especial é
pautado no:
... uso de critérios subjetivos pelos professores e/ou a falta de conhecimento teórico
destes a respeito das dificuldades de aprendizagem e da Deficiência Mental [...] Ou
ainda, questões relativas à inadequação do currículo escolar formal e a pressa com
que o sistema escolar rotula como “deficientes mentais” aquela crianças que não se
adaptam às normas e padrões deste sistema, baseados em valores sócio-culturais
estabelecidos por uma parcela minoritária dominante da população.

Ainda, segundo a autora (Dechichi, 1993) o laudo psicológico dos alunos
encaminhados à classe especial, foi encontrado nos prontuários de 58,5% dos
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alunos, o que demonstra que nem todos os alunos passaram por uma avaliação
psicológica antes de serem encaminhados para a classe especial. A autora aponta a
questão da avaliação psicológica bem feita como um dos pontos nodais nas
discussões acerca do encaminhamento dos alunos à classe especial, aspecto este
sujeito a várias críticas por não acontecer da maneira devida.

Araújo (1997, p.58) verificou que os resultados dos psicodiagnósticos
realizados para encaminhamento dos alunos à classe especial não correspondem às
exigências legais. As informações coletadas pelos laudos mostraram-se insuficientes
para definir um encaminhamento para os alunos. Segundo a autora “[há um]
fortalecimento de uma idéia corrente de que o psicodiagnóstico é uma formalidade
para o encaminhamento, e não um instrumento para compreensão da criança e de
suas necessidades educacionais”.

Para Dechichi (1993), a falta de uma avaliação psicológica mais criteriosa e
sistemática e/ou mesmo a falta de preparo dos próprios psicólogos que realizam tais
avaliações podem estar comprometendo toda a proposta das classes especiais
assim como, podem estar causando sérios prejuízos e rotulações aos alunos que as
freqüentam inadequadamente.

Araújo (1997, p.87) também aponta para a falta de preparo e dificuldades
conceituais dos profissionais que solicitam e que realizam o encaminhamento dos
alunos para classes especiais.
Existe uma confusão generalizada no uso de termos como fracasso escolar,
dificuldades escolares e deficiência mental. Esta confusão aparece também na
explicação da etiologia concentrada ou no sujeito ou na sua família, o que demonstra
a fragilidade das informações que sustentam a tarefa.

A falta de critérios no uso de técnicas e no próprio encaminhamento,
descrições genéricas e imprecisas que dificultam a tomada de decisões
educacionais, a incompletude nos dados de identificação da escola e da criança, a
falta de análise de fatores intraescolares num psicodiagnóstico são aspectos
apontados por Araújo (1997), como prejudiciais ao direcionamento de um trabalho
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educacional para os alunos com dificuldades e que acabam por depositar nas
crianças a responsabilidade pelo fracasso escolar.

Apesar das novas técnicas e de novas concepções sobre a deficiência mental
e a educação de crianças com necessidades especiais, há um vácuo entre a
formação dos profissionais em educação e sua atuação no desenvolvimento escolar
das crianças (Araújo, 1997).

Amaral (1998b) em seu trabalho sobre a história oficial de quem já foi aluno
“especial”,

aponta

problemas

parecidos

com

outras

pesquisas

sobre

o

encaminhamento de alunos para classes especiais.

Encaminhamentos

pautados

em

critérios

subjetivos

e

individuais;

responsabilização do aluno pelo fracasso, baseado na sua história pessoal e
familiar; demonstrações de desconhecimento da estrutura escolar, de conceitos e
técnicas de avaliação psicopedagógica pelos agentes (professores, psicólogos,
coordenadores e médicos) que encaminham os alunos à classe especial; falhas nos
métodos e critérios de avaliação psicológica são aspectos verificados por Amaral
(1998b, p.151). Segundo a autora:
... é preciso pontuar que a proposta oficial e a realidade da classe especial estão
muito

distantes,

pois

possuem

contradições

intrínsecas

que

produzem

a

excepcionalidade, a estigmatização e a segregação dos seus alunos!

O que mais nos chamou a atenção nos estudos levantados foi o consenso em
torno:


da falta de preparo dos professores para trabalhar com alunos com
dificuldades de aprendizagem ou com deficiência mental,



o desconhecimento de conceitos teóricos e de critérios objetivos para o
encaminhamento

dos

alunos,

o

que

tem

gerado

encaminhamentos

equivocados para as classes especiais.

Um dado mais surpreendente ainda, é que os mesmos problemas de
formação, de domínio conceitual e de técnicas de avaliação psicológica e o
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desconhecimento das normas legais para a construção dos laudos dos alunos,
afetam também os psicólogos e psicopedagogos, “responsáveis legítimos”, no olhar
da escola e da família, pelas orientações e encaminhamentos dos alunos.

São contundentes os dados levantados pelas pesquisas citadas sobre o
encaminhamento de alunos à classe especial. Mostraram que a formação dos
professores da classe comum e da classe especial, assim como a formação dos
psicólogos encarregados pela avaliação psicopedagógica dos alunos, é um dos
fatores apontados como gerador de “soluções” inadequadas para as dificuldades
que alguns alunos apresentam em sua trajetória escolar.

Os problemas na formação dos profissionais não são apenas de ordem de
domínio conceitual e de categorias de análise das dificuldades dos alunos, mas,
também, de domínio de técnicas e métodos avaliativos. Não há ainda nenhuma
pesquisa ou dados que nos façam acreditar que encontraremos situações muito
diferenciadas, nos casos de encaminhamento de alunos, entre o universo das
escolas estaduais paulistas e a rede municipal de ensino de São Paulo. Haja vista
que, muitas vezes os profissionais, particularmente os professores, atuam nas duas
redes ao mesmo tempo, o que não modifica consistentemente sua prática.

A urgência em conhecer e, talvez, a necessidade de modificar a postura dos
professores em relação à escola, impulsionou a presente pesquisa que tem como
objetivo conhecer o olhar dos professores sobre os alunos com necessidades
educacionais especiais, sua formação e conhecimento conceitual acerca de termos
e categorias da área educacional tais como dificuldade de aprendizagem,
deficiência, necessidades educacionais especiais e inclusão.
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4. METODOLOGIA E SUJEITOS DA PESQUISA

4.1. Objetivo

O principal objetivo desse estudo é conhecer o olhar dos professores da rede
municipal de ensino de São Paulo sobre o processo de inclusão escolar dos alunos
com necessidades educacionais especiais, procurando entender qual a formação e
o conhecimento conceitual dos professores acerca de termos da área educacional
relevantes ao movimento inclusivo.

Além do objetivo principal existem dois objetivos específicos a serem alcançados
na presente pesquisa:
1)

Conhecer a posição dos professores em relação aos encaminhamentos
dados aos alunos com necessidades educacionais especiais.

2)

Verificar quais medidas a legislação municipal de São Paulo prevê para
orientar ou capacitar os professores em relação à inclusão escolar.

4.2. Os sujeitos da pesquisa: critérios para a seleção.

Os sujeitos participantes da pesquisa são professores de regiões variadas da
cidade de São Paulo e de escolas diferentes. Atuam no ensino fundamental (1ª a 4ª
série) em escolas regulares localizadas em quatro regiões da cidade e foram
divididos em três grupos/categorias:

1)

Professores que não trabalharam com alunos deficientes.

2)

Professores que já trabalharam com alunos com algum tipo de
deficiência, mas não fizeram nenhum curso de especialização na
área educacional ou de educação especial.

3)

Professores que já trabalharam com deficientes e têm curso de
especialização na área.

44
4.3. Proposta Metodológica
A presente pesquisa demanda uma metodologia que abarque a compreensão
dos professores do processo de inclusão que está acontecendo nas escolas da rede
municipal da cidade de São Paulo.

Optamos pelo questionário como instrumento de coleta dos dados para
realizarmos a pesquisa, pois ele possibilita que a tabulação dos dados seja facilitada
por meio das categorias criadas nas questões. A partir dos dados coletados,
analisamos a visão dos professores no que tange ao processo de inclusão escolar,
como vem sendo desenvolvido na rede municipal de ensino de São Paulo. A
interrogação que fizemos aos sujeitos da pesquisa exigiu liberdade de resposta e
reflexão ao posicionarem-se a respeito do assunto.
A formulação das questões, a categorização e a análise da coleta de dados são
enfatizadas pelo viés teórico-metodológico escolhido pela pesquisadora, o que por si
só revela elementos de subjetividade e interação entre a mesma e os sujeitos da
pesquisa. Assim, trata-se de uma pesquisa de caráter não somente quantitativo, mas
também de caráter qualitativo em função das opiniões dos professores e da análise
da pesquisadora.

4.4. O questionário como instrumento para coleta de dados

4.4.1. Estruturação do questionário
Como instrumento de coleta de dados, elaboramos um questionário [anexo 1]
visando captar as opiniões dos professores acerca da inclusão escolar no município
de São Paulo. Para não torná-lo demasiado extenso e cansativo, optamos por
reduzi-lo ao mínimo possível, garantindo as questões necessárias para contemplar o
objetivo do estudo. Dessa forma, também facilitaríamos a mobilização dos
professores para respondê-lo sem muita resistência.

No decorrer da pesquisa e da análise dos dados, percebemos que apesar de
todo o esforço em ampliar o questionário, surgiram, e sempre surgiriam, novas
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questões por fazer, novos pontos a elucidar a partir do olhar dos professores acerca
do tema em discussão.

Ao formularmos questões escritas, percebemos que o instrumento de coleta
de dados não poderia ser totalmente fechado e com respostas prontas, mas sim
deveria mesclar algumas questões abertas e outras de múltipla escolha. Segundo
Pádua (1996, p.67):
As perguntas “abertas”, por exigirem uma resposta pessoal, espontânea, do
informante, trazem dados importantes para uma análise qualitativa, pois as
alternativas de respostas não são todas previstas, como no caso das perguntas
fechadas.

A hipótese assumida com a escolha do questionário foi a de que ele seria um
instrumento com tópicos para levantar dados referentes à familiaridade dos
professores com conceitos da área educacional, como necessidades educacionais
especiais e inclusão.
As questões a respeito do encaminhamento de alunos aos programas de apoio
visaram desvendar escolhas e concepções dos professores. Por fim, as questões de
múltipla escolha nos proporcionaram dados relativamente objetivos sobre questões
pontuais nas opiniões dos professores, visando um levantamento de dados
comparativos e favorecendo a tabulação do resultado.
Durante o processo de elaboração do questionário, percebemos que apenas
essas duas formas de questões não seriam suficientes para entender o
posicionamento e as concepções dos professores. Um dos pontos mais relevantes
da pesquisa foi o de atentar para a opinião dos professores acerca dos
encaminhamentos dos alunos a programas de apoio, assim como o entendimento
desses profissionais no que diz respeito às deficiências e dificuldades de
aprendizagem.

46
Assim, optamos por incluir mais um tipo de questão com respostas em escala,
que possibilitou coletarmos respostas com níveis diferentes de adesão às
proposições. Segundo Laville (1999, p.183):
... outra forma possível de questionário: enunciados lhe são propostos, cada um
acompanhado de uma escala (freqüentemente dita escala de Likert), série de campos que
lhes permite precisar se, por exemplo, estão em total desacordo, em desacordo, sem
opinião, de acordo, ou totalmente de acordo com o enunciado considerado.

4.4.2. Aplicação do questionário
Optamos por aplicar os questionários em uma escola de cada região da
cidade de São Paulo. Porém, no decorrer da pesquisa, nos deparamos com diversos
impedimentos para sermos recebidos nas escolas. Por fim, aplicamos o questionário
em quatro escolas: duas na Zona Sul, uma na Zona Central e uma na Zona Leste da
cidade.

Também

encontramos

dificuldades

em

falar

com

os

professores.

Conseguimos que as coordenadoras pedagógicas das escolas mediassem nosso
contato com os professores e que providenciassem a entrega dos questionários. De
um total de 60 questionários enviados aos professores de ensino fundamental I (1ª a
4ª série) das escolas escolhidas, apenas 28 devolveram o questionário respondido.

Ao distribuirmos os questionários às coordenadoras das escolas, solicitamos
que o mesmo fosse respondido na escola, se possível no horário da reunião
coletiva. Pensávamos conseguir um número maior de sujeitos dessa maneira,
hipótese essa confirmada em apenas uma das escolas. O resultado final (tabela 03)
não foi muito diferente das situações em que os questionários são enviados pelo
correio.
Observando a tabela 03, notamos que o retorno dos questionários
respondidos seguiu o que já se comprovou em outras pesquisas, estimado em torno
de 20% a 30% (cit. In: Luna, 2000, p.57), com exceção de uma escola que retornou
84% dos questionários enviados.
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Tabela 03. Retorno dos questionários
QUESTIONÁRIOS

QUESTIONARIOS

ENVIADOS

RESPONDIDOS

CENTRO

12

3

25%

SUL

18

15

84%

SUL

12

4

33%

LESTE

18

6

33%

TOTAL

60

28

47%

ESCOLAS

RESPOSTAS

Os professores responderam ao questionário no momento da reunião
pedagógica, na escola, e foram acompanhados pela coordenadora pedagógica,
como orientamos. Enfatizamos às coordenadoras que as questões deveriam ser
respondidas individualmente, o que aumentaria a contribuição dos professores ao
estudo, orientação que constava das instruções na capa do questionário.

Três das quatro coordenadoras com as quais falamos mostraram-se bastante
interessadas na pesquisa e dispostas a colaborar, inclusive sugerindo estratégias
para conseguirmos melhores respostas dos professores. Apenas uma das
coordenadoras apresentou uma postura formal na interação conosco.

4.5. Os sujeitos da pesquisa, local e contexto da interação.

Com relação aos sujeitos da pesquisa, um primeiro dado que merece atenção
especial é de que as mulheres estão em maior número, correspondendo a 27
professoras para 1 professor. Quanto à idade, a concentração fica na faixa etária
que vai dos 30 aos 59 anos de idade. O maior número concentra-se na faixa de 40 a
49 anos. Apenas 1 dos professores tem menos de 30 anos e outro já passou dos 60
anos.

No que tange à formação, 26 professores possuem curso superior, dentre os
quais 12 também possuem o magistério; 2 professores cursaram apenas o
magistério. Dos professores que concluíram o curso superior, 23 fizeram o curso de
Pedagogia, o restante divide-se em cursos diversos.
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Do total de professores, 5 cursaram pós-graduação, em nível de lato senso.
Percebemos

que

a

maioria

dos

professores

tem

procurado

se

aperfeiçoar/especializar buscando novos cursos e ampliando seu campo de
conhecimento por meio da graduação ou pós-graduação.

Tendo em vista que dividimos o conjunto dos participantes da pesquisa em
três grupos de professores, de acordo com sua formação e experiência,
apresentaremos três quadros de caracterização desses professores, com dados
pessoais e profissionais mais específicos sobre cada um deles.
Observando o quadro 1, dos professores que nunca trabalharam com
deficientes, nenhum dos professores possui curso de aperfeiçoamento ou
especialização; 7 professores fizeram o curso de Pedagogia; 1 fez o curso de
Pedagogia e Biologia; 1 cursou Letras e Direito e 2 professores possuem apenas o
Magistério, em nível médio. A faixa etária do grupo é acima de 35 anos, sendo que 8
professores encontram-se com mais de 44 anos.
Quadro 01. Caracterização dos professores que não trabalharam com alunos
deficientes.
Tempo de

Localização

Serviço

Da Escola

Fem.

20 ou +

Zona Sul

Pedagogia

37

Fem.

10 a 15

Zona Sul

Pedagogia

Maria

48

Fem.

20 ou +

Zona Sul

Pedagogia

Marlene

46

Fem.

10 a 15

Zona Leste

Magistério

Marta

48

Fem.

15 a 20

Zona Sul

Pedagogia

Miriam

35

Fem.

5 a 10

Zona Leste

Magistério

Nair

44

Fem.

Até 5

Zona Sul

Pedagogia

Patrícia

51

Fem.

20 ou +

Centro

Regina

36

Fem.

10 a15

Zona Leste

Sérgio

57

Masc.

20 ou +

Zona Sul

Pedagogia

Solange

60

Fem.

20 ou +

Zona Leste

Pedagogia

Sujeitos

Idade

Sexo

Angélica

57

Isabel

Formação

Pedagogia/
Biologia
Letras/
Direito
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Quadro 02. Caracterização dos professores que trabalharam com alunos deficientes.

Sujeitos

Tempo de

Localização

Serviço

Da Escola

Formação

Tipo de

Idade

Sexo

Ângela

40

Fem.

15 a 20

Zona Sul

Pedagogia

DA

Aparecida

49

Fem.

20 ou +

Zona Sul

Letras

DM/DV

Beatriz

53

Fem.

15 a 20

Zona Sul

Pedagogia

DA

Bianca

33

Fem.

10 a 15

Zona Sul

Pedagogia

DM

Deficiência

Pedagogia/
Carolina

54

Fem.

20 ou +

Zona Sul

Direito/
Est. Sociais

DM/DF/
D.Múltipla

Gisele

23

Fem.

Até 5

Centro

Pedagogia

DA

Lívia

59

Fem.

20 ou +

Zona Sul

Pedagogia

DM

Luciana

39

Fem.

10 a 15

Zona Sul

Pedagogia

DF

Luiza

34

Fem.

10 a 15

Zona Sul

Pedagogia

DF/DV/DA

Lurdes

53

Fem.

20 ou +

Zona Sul

Paula

49

Fem.

20 ou +

Centro

Matemática

DF

Selma

40

Fem.

20 ou +

Zona Sul

Pedagogia

DF/DM/DV

Pedagogia/
Direito

DF

Analisando o quadro 2, percebemos que todos os professores que em algum
momento trabalharam com deficientes, possuem curso superior, dos quais 8
cursaram Pedagogia, 1 cursou Letras, 1 Matemática, 1 cursou Direito/Pedagogia e 1
cursou Pedagogia/Direito/Estudos Sociais. Constatamos que 9 professores desse
grupo têm idade acima de 39 anos, o que corresponde a 75% dos sujeitos da
pesquisa.

Observamos também que dos professores que trabalharam com alunos
deficientes, mas não possuem curso de especialização, 8 trabalharam com DM, 9
trabalharam com DF, 5 com DV, 6 com DA e 2 com D Múltipla.

Não identificamos se, atualmente, esses professores trabalham em sua sala
de aula comum com alunos com apresentam algum tipo de deficiência.
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Quadro 03. Caracterização dos professores que já trabalharam com alunos deficientes
e possuem especialização na área.
Sujeitos Idade Sexo
Ana

54

Fem.

Tempo de

Localização

Serviço

Da Escola

20 ou +

Zona Sul

Formação
Pedagogia

Cursos
Especialização
DM

Tipo de
Deficiência
DM

Especialização
Gabriela

55

Fem.

10 a 15

Zona Sul

Pedagogia

Distúrbios de

DF

Aprendizagem
Helena

45

Fem.

20 ou +

Zona Leste

Pedagogia/
ED. Física

Rosana

30

Fem.

5 a 10

Zona Sul

Pedagogia

Silvia

44

Fem.

5 a 10

Zona Leste

Pedagogia

Pós-Graduação

DF/DM/DV/

Psicoped./Esp.

DA/

DM

D.Múltipla

Hab.Defic.
da Audiocom.
Pós-Graduação
Gestão Escolar

DA
DF/DM/DV

Dos professores que trabalharam com alunos com deficiência e apresentam
especialização na área educacional, 2 possuem especialização em DM, 1 em
deficiência de audiocomunicação e 1 distúrbios da aprendizagem, o que não implica
uma área específica ligada a deficiência. A faixa etária está acima dos 30 anos.

4.6. Caracterização da rede municipal de ensino de São Paulo
O “cenário” ou o local de inserção profissional dos professores participantes
dessa pesquisa é a rede municipal de ensino da cidade de São Paulo. Para
conhecermos o olhar e experiência de tais professores é necessário conhecermos,
também, o lugar de atuação desses profissionais. Deste modo, faremos uma breve
caracterização da estrutura da rede municipal de ensino de São Paulo.

Esta é uma das maiores, senão a maior rede de ensino municipal do Brasil,
totalizando 421 escolas e contando com 31.228 professores de ensino fundamental
e médio, como podemos observar na tabela 04.
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Tabela 04. Infraestrutura da rede municipal de ensino de São Paulo.
NAE

EMEFs

EMEEs

PROFESSORES

SALAS

1

28

1

2.187

655

2

35

1

2.792

809

3

29

1

2.282

582

4

42

1

2.601

741

5

25

0

3.139

818

6

51

1

3.378

881

7

29

1

1.944

550

8

31

0

2.216

594

9

21

0

1.641

475

10

40

0

3.480

475

11

27

0

1.929

530

12

30

0

1.726

495

13

27

0

1.913

481

TOTAL
415
6
31.228
*Fonte Secretaria Municipal de Educação de São Paulo

8.388

Observando os dados (tabela 04), notamos que o número de escolas
municipais de educação especial corresponde a aproximadamente 1,5% das escolas
da rede. Essas escolas estão localizadas em algumas regiões da cidade:
-

Zona Sul: escolas do NAE 1 e 6

-

Zona Norte: escolas do NAE 2, 3 e 4

-

Zona Leste: escolas do NAE 7

De acordo com a reestruturação da Secretaria de Educação Municipal
implantada pela atual administração, os 13 Núcleos de Ação Educativa (NAEs)
foram desmembrados em 31 Coordenadorias de Educação de Subprefeituras
de São Paulo.

Por meio das tabelas 05 e 06, verificamos o número de alunos e de classes
da rede municipal de ensino, por nível e modalidade de ensino. Nos dados coletados
junto a Secretaria Municipal de Ensino (SME), constatamos que existem 1.474
alunos “especiais” matriculados nas escolas municipais de São Paulo, porém, não
existe nenhuma classe especial (nomeada com esse termo) na rede municipal de
ensino.
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A partir desses dados, podemos questionar alguns pontos sobre o
atendimento dos alunos deficientes na rede municipal de ensino de São Paulo, a
saber:
-

O atendimento dos alunos deficientes vem acontecendo nas escolas
especializadas3, portanto as classes especiais não aparecem nas
estatísticas.

-

O atendimento dos alunos deficientes vem sendo realizado nas escolas
regulares, em classes comuns, portanto não há classes especiais.

-

O atendimento dos alunos deficientes está acontecendo em escolas
regulares, nas SAPNEs, mas como o termo não é classe especial,
essas não aparecem nos dados da prefeitura.

Tabela 05. Número de classes na rede municipal de ensino de São Paulo/2003
EF

EF

EJA

1ªA 4ª

5ª A 8ª

EMEI

01

588

431

412

0

96

159

...

1686

02

591

647

566

50

73

209

...

2.138

03

541

574

403

0

58

197

...

1.773

04

556

771

622

26

66

177

...

2.218

05

690

1.089

704

0

101

258

...

2.842

06

605

1.143

724

2

101

306

...

2.881

07

463

454

409

0

26

107

...

1.459

08

385

526

491

15

47

163

...

1.627

09

464

382

317

0

59

145

...

1.367

10

651

938

753

4

60

277

...

2.689

11

408

600

462

16

41

143

...

1.670

12

320

383

338

0

78

156

...

1.275

13

414

572

391

0

31

161

...

1.569

...

25.194

1ª A 4ª 5ª A 8ª

EM

EJA

NAE

Total
6.676
8.510
6.592
113
837
2.458
*Fonte Secretaria Municipal de Educação de São Paulo

3

ESPECIAL

TOTAL

A rede municipal de ensino de São Paulo mantém escolas especializadas apenas para deficientes auditivos.
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Tabela 06. Evolução da matrícula por modalidade/nível de ensino
2000

2001

2002

2003

Evolução 00-03

Ed. Infantil

207.974

238.782

242.749

256.346

23%

Ens. Fund. Reg.

546.218

550.935

552.054

581.352

6%

Ens. Médio

4.016

4.280

3.826

3.270

- 19%

Ens. Fund. Supl.

98.280

108.962

129.796

141.274

44%

Ed. Especial

1.473

1.474

1.483

2.223

55%

984.465

21.4%

TOTAL
857.961
904.433
929.908
*Fonte Secretaria Municipal de Educação de São Paulo

Comparando as tabelas 05 e 06, notamos que as matrículas nas escolas da
rede municipal de ensino de São Paulo e, em particular, na educação especial
deram um salto de 55% entre os anos de 2000/2003. Por outro lado, não houve
aumento no número de escolas de Educação Especial e nem criação de classes
especiais, no mesmo período.

Esse dado pode sinalizar para a efetivação das matrículas de alunos com
necessidades educacionais especiais em classes e escolas regulares. E, em última
instância, que o princípio inclusivo de atender tais alunos nas escolas regulares, em
classes comuns, está sendo contemplado nas escolas municipais de São Paulo.
Resta saber de que maneira o aluno é atendido em suas necessidades dentro
dessas escolas. Ao falarmos com professores e coordenadores sobre a inclusão,
durante a coleta de dados, percebemos que eles não escondem a grande
preocupação com o próprio desconhecimento da metodologia de trabalho que
devem desenvolver com os alunos deficientes incluídos na sala comum.
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5. ENCAMINHAMENTOS DOS ALUNOS COM NEE: A VISÃO DOS
PROFESSORES
Na ação e no discurso, os homens
mostram quem são, revelam ativamente suas
identidades pessoais e singulares e assim
apresentam-se ao mundo humano (...)
Hannah Arendt, A Condição Humana

5.1. Os professores e o contato com os alunos com NEE

Após a caracterização pessoal e profissional dos professores/sujeitos da
pesquisa, verificamos qual o contato que esses professores possuíam com alunos
com necessidades educacionais especiais e suas opiniões sobre o encaminhamento
dos alunos a programas de apoio pedagógico.

11
não trabalharam com deficientes

opinião dos professores

trabalharam com deficientes
trabalharam com deficientes e possuem
especialização
7

5
4
3
2

2

3

2

2
1

0
deficiência fisica

deficiência mental

deficiência visual

1
0

0

deficiência auditiva

deficiência múltipla

Figura 01. Opinião dos professores sobre qual deficiência facilitaria a inclusão
de alunos com necessidades educacionais especiais.
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Observando a figura 1, notamos que, quando questionados sobre qual
deficiência possibilitaria mais facilmente a inclusão dos alunos na sala regular, a
maioria dos professores indicou a deficiência física, seguida das deficiências visual e
auditiva. O dado indica que os professores mantém a visão de que o aluno com
deficiência

física

não

apresenta

comprometimento

cognitivo,

sugerindo

a

manutenção das atividades escolares sem a necessidade de desenvolver recursos
especiais e/ou métodos diferenciados na prática educativa.

Em seguida, procuramos verificar em que medida os professores apóiam a
permanência dos alunos na escola regular e na classe comum, questionando-os
acerca dos locais que eles consideram mais apropriados para o desenvolvimento de
programas de apoio pedagógicos.

8
não trabalharam com deficientes
trabalharam com deficientes
6

opinião dos professores

trabalharam com deficientes e
possuem especialização

5

5

3
2
1

1

2
1

2

2

2

1

1

0
classes
regulares

2
1

1

1

0
classes
especiais

salas de apoio

escola comum,
com
profissionais
especializados

escolas
especializadas

instituições
nucleos proprios
especializadas
com
profissionais de
areas afins

Figura 02. Opinião dos professores sobre os melhores locais para desenvolver
programas de apoio pedagógico.

Ao analisarmos a figura 2, observamos que a maioria dos professores
apontou a escola comum como o melhor lugar para se desenvolver os programas de
apoio pedagógico, desde que acompanhados por uma equipe de profissionais
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especializados. Os núcleos próprios com profissionais especializados de várias
áreas, como fonoaudiólogos, psicólogos e terapeutas também aparecem como lugar
privilegiado para o desenvolvimento de tais programas.

O posicionamento dos professores acerca da questão nos pareceu de acordo
com o que vem sendo previsto nas diretrizes para educação em nível nacional, mas
ainda surgem algumas resistências em incluir alunos com deficiências na escola
regular, opiniões essas constatadas nas indicações para o desenvolvimento dos
programas em escolas e instituições especializadas.

8

não trabalharam com deficientes
trabalharam com deficientes

7

trabalharam com deficientes e
possuem especialização

opinião dos professores

6

4

4

2

1

1

1

0
professores e
coordenadores

0
prof. coord. e diretores de
escola

equipe de profissionais
especializados

0

equipe médica

Figura 03. Opinião dos professores referente aos profissionais responsáveis
pelo encaminhamento dos alunos ao atendimento psicológico e às classes
especiais.

A figura 3 apresenta quais devem ser os profissionais responsáveis pelo o
encaminhamento dos alunos aos programas de apoio pedagógico. Observamos que
a maioria dos professores indicou a equipe de profissionais especializados como a
mais capacitada para decidir sobre o encaminhamento dos alunos.
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A indicação dos profissionais especializados foi seguida pela indicação de
que os próprios professores e coordenadores pedagógicos realizassem o
encaminhamento. Esse dado aponta uma auto-valorização dos professores
enquanto profissionais responsáveis pela metodologia de trabalho e pela avaliação
da situação dos alunos, com quem convivem diariamente.

Apenas um professor (figura 03) indicou a equipe médica como capacitada
para realizar os encaminhamentos dos alunos. Esse dado nos remete à
permanência, ainda que reduzida, do paradigma médico-assistencialista em relação
aos deficientes.

Constatamos que a Rede Municipal de Ensino de São Paulo oferece cursos
de reciclagem e aperfeiçoamento aos professores, o que foi apontado por 23
entrevistados. Desses cursos, apenas 8 foram caracterizados como orientações
específicas para o trabalho com alunos com necessidades educacionais especiais, o
que os remete ao não direcionamento da política educacional em prol da inclusão.
Uma política educacional inclusiva deveria contemplar, em suas orientações,
questões que discutissem as dificuldades e barreiras para o desenvolvimento dos
alunos. Por outro lado, no intuito de efetivar tal política, as discussões deveriam
procurar soluções condizentes com as novas posturas que os professores devem
assumir para a construção de uma escola realmente inclusiva.
5.2. Sobre o encaminhamento dos alunos aos programas de apoio pedagógico

Do referido questionário, destacamos algumas questões que trataram
especificamente da percepção dos professores sobre o encaminhamento dos alunos
com necessidades educacionais especiais aos programas de apoio. Essas questões
possibilitaram aos professores indicarem respostas que seguiam uma escala com
maior ou menor grau de adesão às proposições.
Como já explicitamos na caracterização dos grupos escolhidos, para a análise
de dados criamos três categorias de profissionais, de acordo com a experiência dos
professores, a saber:
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Grupo 1: professores que não trabalharam com deficientes.

 Grupo 2: professores que trabalharam com deficientes.
 Grupo 3: professores que trabalharam com deficientes e possuem especialização na
área das deficiências.

Na tabela 07, apresentamos dados referentes a questões que possibilitaram a
investigação da opinião dos professores sobre como e a partir de quais atitudes e
comportamentos dos alunos, estes deveriam ser encaminhados para os programas
de apoio.

Analisando os dados da tabela 07, observamos que para a maioria dos
professores do grupo 1 [que não trabalharam com deficientes] os alunos que devem
ser encaminhados para programas de apoio pedagógico são os que apresentam:
-

Problemas comportamentais como introversão (90,91%) e pouca interação
social (90,91%).

-

Problemas de aprendizagem como o fato de não estarem alfabetizados
(72,73%), terem dificuldade em ler (63,64%) e dificuldade em acompanhar os
conteúdos desenvolvidos nas aulas (54,55%).

Para esse grupo, o comportamento introvertido dos alunos é o problema mais
grave, a ser resolvido fora da sala de aula comum, apontado por 90,91% dos
professores. Outra dificuldade a ser superada fora da sala de aula comum é a não
alfabetização dos alunos que estão cursando o ensino fundamental, no ciclo l,
apontada por 72,73% dos professores do grupo 1.

Constatamos que, para o grupo 2 [professores que já trabalharam com
deficientes], as respostas não diferem muito do grupo 1 (tabela 07), haja vista que,
na opinião desse grupo, o encaminhamento dos alunos para os programas de apoio
pedagógico deve acontecer quando esses apresentam:
-

Problemas comportamentais como indisciplina (83%) e demonstram pouca
interação social (58%).

-

Problemas no desenvolvimento da aprendizagem constatados no fato de não
estarem alfabetizados (67%) e não resolverem sozinhos os problemas
propostos pelo professor (58%).
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Tabela 07. Opinião dos professores sobre o encaminhamento do aluno com NEE para
“programas de apoio”.
O aluno deve
ser
encaminhado
quando

Professores que
trabalharam com
deficientes e têm
especialização
Não
Não
Não
Concordam
Concordam
Concordam
Concordam
Concordam
Concordam
Professores que não
trabalharam com
deficientes

Professores que
trabalharam com
deficientes

%
Apresenta
problemas de
indisciplina
É bastante
introvertido e
não participa da
aula
Ainda não
consegue ler
com fluência
Não resolve
sozinho os
problemas
propostos pelo
professor
Tem dificuldade
em interagir
com os colegas
e professores
Quando ainda
não está
alfabetizado
Quando não
acompanha o
conteúdo
desenvolvido
nas aulas
Quando o aluno
apresenta altas
habilidades

45,45

54,55

83

17

40

60

90,91

9,09

50

50

60

40

63,64

36,36

42

58

40

60

36,36

63,64

58

42

40

60

90,91

9,09

58

42

80

20

72,73

27,27

67

33

40

60

54,55

45,45

50

50

60

40

45,45

54,55

42

58

60

40

O dado que nos chama a atenção, nas respostas do grupo 2, é a questão da
indisciplina como principal motivo para encaminhamento dos alunos, apontado por
83% dos professores. A falta de controle sobre a sala e as causas reais da
indisciplina na turma de alunos é um problema que ainda não foi entendido e, muito
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menos, resolvido pelos professores. Também para esse grupo, a não-alfabetização
dos alunos é um “problema” a ser resolvido fora da sala de aula comum, de acordo
com a opinião de 67% dos professores.

Verificando as respostas do grupo 3 [professores que trabalharam com
deficientes e possuem especialização], notamos que não há grandes mudanças
nos motivos que levariam ao encaminhamento de alunos aos programas de apoio
pedagógico (tabela 07). Na opinião desse grupo, o encaminhamento deve acontecer
quando os alunos apresentam:
-

Problemas de comportamento em sala de aula como dificuldades na interação
social (80%) e são introvertidos (60%).

-

Problemas para acompanhar o conteúdo desenvolvido em sala de aula (60%).

De acordo com 80% dos professores do grupo 3, a falta de interação dos alunos
com os colegas e com o próprio professor é uma dificuldade do aluno que deve ser
resolvida fora da sala de aula comum. Em relação aos alunos com altas habilidades,
praticamente a metade dos professores dos três grupos, concorda em encaminhálos para ambientes diversos da sala comum. As opiniões favoráveis foram de
45,45% dos professores do grupo 1, 42% dos professores do grupo 2 e 60% dos
professores do grupo 3.

Notamos que, apesar de os dados oscilarem de acordo com a experiência e a
formação dos professores, todos as sugestões de comportamentos e dificuldades
que indicamos como motivos para encaminhamento dos alunos aos programas de
apoio foram assentidos pelos professores, em maior ou menor medida. Aqui,
notamos a insegurança dos professores em trabalhar com alunos que apresentem
qualquer “desvio” ao comportamento esperado, tentando responder as suas
necessidades para o desenvolvimento do processo de aprendizagem. Segundo
Guijarro (1998, p.6):

Os professores da sala de aula comum ou da escola comum têm medo de não
serem capazes de dar respostas a essas diferenças, porque temos tido a
homogeneização instalada na escola há tanto tempo que cada vez mais vamos
fixando diferenças.
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Nas tabelas 8, 9 e 10, apresentaremos a opinião dos professores sobre o
encaminhamento de alunos para os programas de apoio específicos oferecidos nas
escolas, selecionados na presente pesquisa.

Na formulação do questionário, optamos por utilizar os termos genéricos dos
programas de apoio mais conhecidos e desenvolvidos nas redes de ensino do país,
tais como: reforço escolar, atendimento psicológico e classes especiais. Obviamente
que tais programas de apoio ao aluno com necessidades especiais, podem ganhar
nomes diferentes nas diversas redes de ensino estaduais e municipais do país, de
acordo com a sua função e com a política educacional desenvolvida na instância em
questão.

Como citado, na rede municipal de ensino de São Paulo, as SAPs exercem a
função de reforço escolar, de acordo com suas atribuições legais. O mesmo ocorre
com as SAPNEs, que podem exercer a função das classes especiais. Assim temos:

PROGRAMAS DE APOIO PEDAGÓGICO ESPECÍFICOS


Reforço escolar/SAPs



Atendimento psicológico



Classes especiais/SAPNEs

Ao conversarmos com as coordenadoras pedagógicas nas escolas,
observamos que não houve restrição alguma aos termos utilizados para os
programas de apoio pedagógico específicos. De acordo com as coordenadoras e
com as representações dos professores, os termos utilizados são claramente
entendidos e vinculados às SAPs e SAPNEs.

Observando a tabela 08, referente ao encaminhamento de alunos ao reforço
escolar, notamos que há uma certa proximidade nas indicações dos grupos de
professores 1 e 3 [professores que não trabalharam com deficientes e professores
que já trabalharam com deficientes e possuem especialização, respectivamente].
Vários itens receberam um número próximo de indicações dos dois grupos. No
entanto, o grupo 2 [professores que trabalharam com deficientes e não possuem
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especialização], demonstra maior variação em relação às opiniões dos outros
grupos.
Tabela 08. Respostas dos professores mediante situações que levariam o aluno aos
programas de apoio, na modalidade reforço escolar.
O aluno deve
ser
encaminhado
quando

Professores que
trabalharam com
deficientes e têm
especialização
Não
Não
Não
Concordam
Concordam
Concordam
Concordam
Concordam
Concordam
Professores que não
trabalharam com
deficientes

Professores que
trabalharam com
deficientes

%
Tem dificuldade
de escrever

100

0

83

17

100

0

Apresenta
dificuldade na
leitura

100

0

83

17

100

0

Falta
concentração
ao aluno
durante as
aulas

63,64

36,36

25

75

40

60

Tem dificuldade
em entender e
resolver as
tarefas
propostas

90,91

9,09

83

17

100

0

Apresenta
grande
dificuldade tanto
em organizar
seu material
como nos
trabalhos
escolares

63,64

36,36

42

58

60

40

Mostra-se
desinteressado
pelas aulas e
atividades

45,45

54,55

17

83

60

40

Recusa-se a
participar das
atividades
propostas

45,45

54,55

17

83

60

40
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A totalidade dos professores dos grupos 1 e 3, indicou o encaminhamento
para o reforço escolar, aos alunos que apresentam dificuldade em ler e escrever,
seguidos pela indicação da maioria dos professores do grupo 2 (83%), para os dois
casos. Esse dado é importante porque nos indica a tendência dos professores a
excluir da sala comum os alunos com dificuldades e não de diversificarem sua
prática.

Ensinar todos os alunos das classes regulares a ler e escrever é função primordial
do professor do ensino fundamental, função que, nesse caso, ficaria reduzida
somente aos alunos bem-sucedidos.

A dificuldade em entender e resolver os problemas propostos, em sala de
aula, também foi apontada como um dos grandes motivos para o encaminhamento
dos alunos por 90,91% dos professores do grupo 1, 83% dos professores do grupo 2
e 100% dos professores do grupo 3. Outro dado importante que demonstra uma
postura pouco inclusiva dos professores. Se resolver problemas é uma das
atividades básicas desenvolvidas no ensino regular, esses não deveriam ser
resolvidos na classe regular?

Ao analisarmos a referida tabela, notamos um dado importante. Todos os três
grupos priorizaram o encaminhamento dos alunos ao reforço escolar quando esses
apresentam problemas relacionados à aprendizagem. Portanto, o “reforço escolar” é
entendido pelos professores, claramente, como um serviço de apoio aos alunos que
têm dificuldade durante as aulas comuns, dificuldades essas que o professor da sala
não consegue sanar no espaço e tempo regulares.

Uma postura inclusiva requer que os alunos com necessidades especiais tenham
auxílio extra e diferenciado, em tempo e lugar diversos aos da sala comum, se
necessário. Mas cabe, particularmente, ao professor da sala comum orientá-los de
maneira peculiar às suas potencialidades, procurando alavancar o processo de
aprendizagem.

De acordo com os professores do grupo 2, a falta de interesse dos alunos e a
recusa em participar das aulas não é motivo para o encaminhamento de alunos para
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o reforço escolar, motivo indicado por apenas 17% dos professores desse grupo.
Enquanto que para 60% dos professores do grupo 3 (que possuem especialização
na área de deficiência), essa postura dos alunos é um “problema” a ser resolvido
fora da sala de aula comum, assim como para 45,45% dos professores do grupo 1.

Observando a tabela 09, referente ao encaminhamento de alunos ao
atendimento psicológico, notamos que tanto para o grupo 1 como para o grupo 2,
quase todos os comportamentos que indicamos são problemas e dificuldades
apresentadas pelos alunos que devem ser resolvidas fora da sala de aula comum.
Apenas o fato de os alunos incomodarem o professor, exigindo atenção, foi um
motivo menor de indicações ao encaminhamento para atendimento psicológico.

O comportamento agressivo do aluno foi indicado pela totalidade de
professores dos três grupos como motivo para atendimento psicológico. O fato de o
aluno ser extremamente introvertido, não prestar atenção na aula ou, por outro lado,
ser bastante ativo, chegando a incomodar professores e colegas, também foi motivo
de encaminhamento para atendimento psicológico, indicado pela maioria dos
professores dos três grupos.
Analisando a tabela 9, observamos um dado divergente nas indicações do
grupo 3 (grupo de professores com especialização). O fato dos alunos requererem
atenção do professor o tempo todo, chegando a incomodá-lo, foi apontado pela
grande maioria (100% e 80%) dos professores do grupo, como motivo para
encaminhamento ao atendimento psicológico, diferentemente dos grupos 1 e 2, aos
quais esse não foi considerado um comportamento difícil, para ser resolvido fora da
sala de aula comum. Isto pode revelar o “tratamento psicologizado” dado aos alunos
pelos professores que possuem um referencial teórico ampliado, e que de imediato
julgam o comportamento dos alunos como “anormal”.
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Tabela 09. Parecer dos professores em relação ao encaminhamento do aluno para os
programas de apoio, na modalidade atendimento psicológico.
O aluno deve ser
encaminhado
quando

Professores que
trabalharam com
deficientes e têm
especialização
Não
Não
Não
Concordam
Concordam
Concordam
Concordam
Concordam
Concordam
Professores que não
trabalharam com
deficientes

Professores que
trabalharam com
deficientes

%
É agressivo com
professores e
colegas

100

0

100

0

100

0

É extremamente
introvertido

90,91

9,09

83

17

80

20

É muito ativo e não
presta atenção no
desenvolvimento
das atividades
propostas

72,73

27,27

83

17

60

40

Movimenta-se e
circula pela sala o
tempo todo,
incomodando os
colegas e
professores

72,73

27,27

75

25

100

0

Para conseguir
atenção, o aluno
incomoda
fisicamente os
professores, tornase “pegajoso”.

27,27

72,73

42

58

100

0

Permanece alheio
a tudo o que
acontece em sala
de aula

100

0

75

25

100

0

Solicita a atenção
dos professores o
tempo todo

36,36

63,64

33

67

80

20

Não aprende a ler e
nem a escrever

90,91

9,09

83

17

100

0

Algumas afirmações contidas na tabela 10, referentes ao encaminhamento
dos alunos às classes especiais, versam sobre comportamento e habilidades dos
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alunos, enquanto outras, tratam diretamente da questão da deficiência como motivo
para o encaminhamento dos alunos.
Tabela 10. Posição dos professores perante atitudes do aluno que possivelmente o
conduziriam aos programas de apoio, na modalidade classes especiais.
O aluno deve ser
encaminhado
quando

Professores que
trabalharam com
deficientes e têm
especialização
Não
Não
Não
Concordam
Concordam
Concordam
Concordam
Concordam
Concordam
Professores que não
trabalharam com
deficientes

Professores que
trabalharam com
deficientes

%
Apresenta ritmo
muito mais lento
que os colegas

10

90

17

83

40

60

Não acompanha o
desenvolvimento
das atividades
propostas

20

80

17

83

0

100

É desinteressado e
dispersivo

30

70

17

83

0

100

Apresenta grande
dificuldade para ler
e escrever

40

60

17

83

20

80

Tem dificuldade em
resolver os
problemas
propostos nas
atividades

20

80

33

67

20

80

Apresenta
deficiência física

20

80

50

50

60

40

Apresenta baixa
visão ou é cego

70

30

83

17

40

60

Apresenta pouca
audição ou é surdo

70

30

100

0

60

40

Chega à escola
com diagnóstico
médico ou
psicológico de
deficiência mental

90

10

100

0

100

0

*Desconsideramos as respostas de um dos professores que não trabalharam com deficientes, por ele
não ter dado sua opinião em todas as afirmações.

67
No geral, as dificuldades dos alunos relacionadas à aprendizagem foram
pouco indicadas como motivo para encaminhamento às classes especiais, mas,
ainda, assim, foram indicadas. Uma postura inclusiva privilegiaria resolver tais
dificuldades na sala de aula comum, haja vista ser essa uma das funções do
professor.

A dificuldade em ler e escrever foi indicada como um motivo para
encaminhamento por 40% dos professores do grupo 1, dado que nos parece
alarmante por ser essa uma dificuldade muito comum para os alunos do ensino
fundamental l. Esse motivo foi indicado para encaminhamento por 17% e 20% dos
professores dos grupos 2 e 3, respectivamente.

De acordo com 40% dos professores do grupo 3, o fato de os alunos
apresentarem um ritmo de aprendizagem mais lento que os colegas é um motivo de
encaminhamento para classes especiais. Este dado nos parece alarmante, porque
revela, novamente, uma postura pouco inclusiva dos professores, particularmente do
grupo que possui especialização na área.

Em relação ao encaminhamento de alunos que apresentam deficiência, os
dados (tabela 10) mostraram grande divergência de opinião entre os grupos de
professores. Verificamos que o número de indicações para encaminhamento às
classes especiais do aluno que apresenta deficiência física é baixo apenas no grupo
1 (20%), enquanto nos grupos 2 e 3 esse número sobe para 50% e 60%,
respectivamente.

Em relação ao aluno que apresenta deficiência visual, os dados demonstram
uma inversão nas indicações para encaminhamento: os grupos 1 e 2 aproximam-se
nas opiniões (70% e 83%, respectivamente). Já no grupo 3, menos da metade dos
professores (40%) concordaram com tal encaminhamento.

Notamos que, quando propusemos o encaminhamento para classe especial
de alunos com deficiência auditiva, os grupos 1 e 3 aproximaram-se nas opiniões de
concordância (70% e 60%, respectivamente). Porém, no grupo 3 houve total
concordância ao encaminhamento (tabela 10).
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Observamos ainda que, no caso do aluno com deficiência mental, que chega
a escola com diagnóstico médico ou psicológico, as indicações para o
encaminhamento à classe especial são de 90% no grupo 1 e 100% nos dois outros
grupos. A opinião médica ou do psicólogo é, praticamente, incontestável para os
professores. Segundo os professores, o aluno com deficiência mental não pode
estar numa sala de aula comum, posicionamento pouco inclusivo.

Após as afirmações propostas aos professores sobre quando os alunos
deveriam ser encaminhados aos vários tipos de programas de apoio pedagógico,
formulamos uma questão na qual perguntávamos a opinião dos professores a
respeito das causas do desinteresse dos alunos pela escola. A hipótese era avaliar
se os professores reconhecem ou não, uma parcela de responsabilidade pelo
desinteresse dos alunos pela escola.

Observando a tabela 11, notamos que as opiniões dos grupos são bem
diferenciadas, algumas vezes próximas, outras bem divergentes. Segundo os grupos
de professores, o desinteresse dos alunos pela escola está relacionado às seguintes
causas:
1) Em primeiríssimo lugar, unanimemente apontado pelos professores, foi o
número excessivo de alunos em sala de aula.
2) A falta de incentivo da família ao aluno também foi um fator unânime
apontado pelos dois primeiros grupos e por 80% dos professores do grupo 3.
3) Falta de valores morais mais rígidos foi indicado pela maioria dos três grupos
(80%, 83% e 80% nos grupos 1, 2 e 3, respectivamente).
4) A desvalorização da escola e dos seus saberes recebeu 70% e 67% dos dois
primeiros grupos, respectivamente, e a totalidade de indicações do grupo 3.

Observando os dados (tabela 11), verificamos que a desvalorização da carreira
do magistério foi indicada como causa do desinteresse dos alunos pela escola por
70% dos professores do grupo 1, 58% dos professores do grupo 2 e 80% dos
professores do grupo 3.
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Tabela 11. Hipótese dos professores sobre quais motivos levariam os alunos a se
desinteressar pela escola.

Causas

Professores que não
trabalharam com
deficientes
Concordam

Professores que
trabalharam com
deficientes

Professores que
trabalharam com
deficientes e têm
especialização

Não
Não
Não
Concordam
Concordam
Concordam
Concordam
Concordam

%
A não valorização
da escola e de seus
saberes

70

30

67

33

100

0

Falta de incentivo
da família

100

0

100

0

80

20

Dificuldade da
escola em
acompanhar novas
tecnologias e os
meios de
comunicação como
agentes
educadores

10

90

50

50

100

0

Pouco preparo dos
professores para
trabalhar com a
diversidade da
clientela atual

20

80

33

67

80

20

Número excessivo
de alunos nas salas
de aula

100

0

100

0

100

0

Heterogeneidade
nas salas de aula
dificultando o
trabalho dos
professores

30

70

25

75

20

80

Falta de infraestrutura física e de
materiais
pedagógicos na
escola

20

80

67

33

100

0

Desvalorização da
carreira do
magistério

70

30

58

42

80

20

80

20

83

17

80

20

Falta de valores
morais mais rígidos
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Constatamos que apenas 10% dos professores do grupo 1 concordaram que a
dificuldade da escola em acompanhar novas tecnologias e os meios de
comunicação como agentes educadores seja uma das causas do desinteresse do
aluno (tabela 11). Essa afirmação atinge metade (50%) dos professores do grupo 2 e
a totalidade dos professores do grupo 3.
Analisando a afirmação que aponta como motivo de desinteresse pela escola
falta de infra-estrutura física e de materiais pedagógicos, notamos que a divergência
se mantém. Uma minoria (20%) dos professores do grupo 1 concorda com a
afirmação. Contudo, esse motivo é indicado por 67% dos professores do grupo 2 e
por todos os professores do grupo 3. (tabela 11).
Notamos que as tendências de divergências de opinião entre os grupos de
professores 1, 2 e 3 permanecem em relação a afirmação que indica como causa do
desinteresse pela escola o pouco preparo dos professores para trabalhar com a
diversidade da clientela atual. (20%, 33% e 80%, respectivamente).

As opiniões dos professores voltam a um certo consenso (tabela 11) quando a
afirmação da causa do desinteresse é devido a heterogeneidade dos alunos nas
salas de aula, atingindo 30%, 25% e 20% das indicações dos professores dos
grupos 1, 2 e 3, respectivamente.

Na tabela 12, apresentaremos as opiniões dos professores acerca do
posicionamento dos pais em relação ao encaminhamento dos filhos com
necessidades educacionais especiais aos programas de apoio pedagógico.
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Tabela 12. Opinião dos professores quando questionados sobre a reação dos pais no
caso de encaminhamento dos filhos a um programa de apoio pedagógico, paralelo ou
não à sala comum.
RESPOSTAS REFERIDAS POR ASSUNTO
Depende dos pais, da consciência dos pais.
Depende do local (se for na escola os pais
aceitam, se for em outro local, não)
Favorável
Dificilmente aceitam
Não responderam
TOTAL

SUJEITOS QUE AS REFERIRAM

25%
11%
36%
21%
7%
100%

Observando a tabela 12, notamos que a maioria dos professores (36%)
acredita que os pais reajam favoravelmente ao encaminhamento dos filhos para
programas de apoio. Há indicações dos professores (25%) responsabilizando os
pais em aceitar e assumir o encaminhamento dos filhos. Não obstante, alguns dos
professores (21%) apontaram que os pais têm grande dificuldade em aceitar que os
filhos devam ser encaminhados para programas de apoio pedagógico (tabela 12).

Segundo Guijarro (2003, p.6), nem sempre é possível para os pais aceitarem
os filhos com dificuldades de aprendizagem ou com deficiência, por temerem a
resposta ou a rejeição da sociedade:

Os pais, muitas vezes, temem que suas crianças tenham dificuldades, imaginam se
vão servir de deboche ou se vão ser aceitas; outros pais têm medo por seus filhos
estarem com crianças diferentes: "os meus vão aprender menos ou irão mais
devagar".

A tabela 13 vem explicitar a percepção dos professores sobre qual o melhor
momento para o aluno que freqüenta programas de apoio pedagógico retornar à
sala comum.
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Tabela 13. Indicação dos professores sobre qual o momento em que os alunos que
foram encaminhados à classe especial podem voltar à sala comum.
RESPOSTAS REFERIDAS POR ASSUNTO
Quando superarem as dificuldades
Após avaliação de uma equipe especializada,
dando o aval para voltarem.
Depende do tipo de dificuldade do aluno
Depende do apoio da escola
Freqüentam simultaneamente (não apresentam
problemas de adaptação)
Não responderam
TOTAL

SUJEITOS QUE AS REFERIRAM

43%
14%
21%
4%
11%
7%
100%

Observando a tabela 13, notamos que a maioria dos professores (43%)
sugere que “quando os alunos superarem as dificuldades” eles poderão regressar a
sala comum. Assim como, 21% dos professores acreditam que a superação das
dificuldades “depende do tipo de dificuldade que os alunos apresentam”. 14% dos
professores acreditam que os alunos apenas podem voltar a sala comum, “após
avaliação de uma equipe especializada”.

Os dados levantados na tabela 13 parecem indicar que os professores
responsabilizam os alunos, por meio de sua capacidade e esforço pelo regresso ao
convívio com os outros alunos, em sala comum.

Por fim, a tabela 14 nos mostra o posicionamento dos professores sobre a
readaptação à sala comum de alunos encaminhados a programas de apoio
pedagógico.
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Tabela 14. Posição dos professores sobre a readaptação dos alunos à classe comum
quando esses freqüentaram programas de apoio.
RESPOSTAS REFERIDAS POR ASSUNTO

SUJEITOS QUE AS REFERIRAM

Melhor quando o atendimento acontece
paralelo e concomitante à classe comum.

11%

Difícil, porque os próprios colegas não
ajudam.

4%

Normal/ boa/ ótima
No início é difícil, depois se adaptam com a
ajuda dos próprios colegas.
Não sabem, não vivenciaram tal experiência.
Não responderam
TOTAL

46%
25%
7%
7%
100%

Verificando a tabela 14, constatamos que metade dos professores (46%)
acredita que a readaptação dos alunos que são encaminhados a programas de
apoio e voltam para a classe comum, é considerada “boa” ou “normal”. Parte
significativa dos professores (25%), indicou que no início é difícil, mas com a ajuda
dos colegas, os alunos conseguem se readaptar à sala comum.

11% dos

professores indicaram que a readaptação é facilitada quando o atendimento
acontece em paralelo e concomitante à sala comum. Apenas 4% dos professores
indicaram ser difícil a readaptação devido aos próprios colegas de sala.

5.3. Considerações preliminares

A partir dos dados coletados e expostos nesse capítulo podemos fazer uma
apreciação parcial da pesquisa e levantarmos algumas considerações acerca dos
resultados. Para tanto, construímos uma nova tabela de acordo com as indicações
dos professores para o encaminhamento dos alunos. A tabela 15 apresenta uma
média de todas as indicações dos professores para cada programa de apoio
pedagógico selecionado pela pesquisadora.
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Tabela 15. Média das indicações para encaminhamento dos alunos aos programas de
apoio pedagógico e a suas modalidades específicas.

Encaminhamento para

Professores que
não trabalharam
com deficientes

Professores que
trabalharam com
deficientes

Professores que
trabalharam com
deficientes e têm
especialização

Concordam
(%)
Programas de apoio
pedagógico

62,50

46,27

52,50

72,72

50

74,28

73,86

71,75

90

41,11

48,22

37,77

Modalidades específicas
Reforço escolar/SAPs
Atendimento psicológico
Classes especiais/SAPNEs

Observando a tabela 15, notamos algumas divergências importantes nas
indicações dos grupos de professores.

O grupo 1 (professores que não trabalharam com deficientes), foi o que
apresentou a maioria (62,50%) das indicações para encaminhamento aos programas
de apoio pedagógico de modo geral. Em relação ao reforço escolar, o grupo 1
praticamente manteve o mesmo número de indicações do grupo 3 (professores que
trabalharam

com

deficientes

e

têm

especialização),

72,72%

e

74,28%,

respectivamente.

No que tange ao atendimento psicológico, o grupo 1 apresentou 73,86% de
concordância com os encaminhamentos, dado esse que o aproximou do grupo 2
(professores que trabalharam com deficientes) que apresentou 71,75% de
indicações favoráveis aos encaminhamentos. As indicações dos professores do
grupo 1 para encaminhamentos às classes especiais foram de 41,11%, média entre
os 48,22% do grupo 2 e os 37,77% do grupo 3.

Analisando os dados (tabela15) nos chamou a atenção o fato de que 90% dos
professores que em algum momento já trabalharam com deficientes e possuem
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especialização na área, tenham indicado o encaminhamento ao atendimento
psicológico.

Pressupondo que o professor com especialização na área educacional,
particularmente, na área da deficiência, tenha mais facilidade em trabalhar com
alunos com NEE, devido a sua formação ampliada, levantamos duas hipóteses para
as indicações desses professores:

1) Por um lado, a especialização poderia esclarecer ao professor os limites
educacionais dos alunos com NEE e os limites de sua tarefa em sala de aula
comum, daí as indicações para o encaminhamento ao atendimento
psicológico.
2) Por outro lado, tal professor deveria dispor de instrumentos, métodos e
conhecimentos mais amplos e diversificados para o trabalho pedagógico com
os alunos com NEE, apresentando, portanto, mais condições de permanecer
com esse aluno na sala comum e, assim, evitando o encaminhamento.

Outro dado importante (tabela 15), foi o comportamento do grupo 2, dos
professores que já trabalharam com deficientes mas não têm especialização na
área. Esse grupo permaneceu dividido em quase todas as indicações para
encaminhamentos aos programas de apoio.

Apesar de terem trabalhado com alunos deficientes sem possuírem formação
especializada,

apenas

metade

dos

professores

do

grupo

2

indicou

os

encaminhamentos para programas de apoio e para a modalidade reforço escolar,
preferindo manter os alunos na sala comum. Esse dado pode indicar disposição
para o trabalho com alunos com NEE, e, até mesmo, algum acerto no
desenvolvimento do trabalho com tais alunos, independente da formação desses
professores.

Segundo os dados da tabela 15, os professores que não trabalharam com
deficientes (grupo 1) foram os que mais indicaram os encaminhamentos aos
programas de apoio (62,50%). No entanto, em relação aos programas de apoio
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específicos selecionados na pesquisa, esse grupo de professores não se diferenciou
muito dos outros dois grupos nas indicações para encaminhamento.
Apesar de não terem trabalhado com deficientes e não possuírem
especialização, os professores do grupo 1 não se posicionaram de maneira
resistente à permanência dos alunos com NEE na sala de aula comum. Pelo
contrário, no caso do reforço escolar e do atendimento psicológico, mostraram-se
mais receptivos que os professores do grupo 3.

Essa receptividade pode ter surgido exatamente pelo fato de esses
professores

não

terem

trabalhado

com

alunos

deficientes

e,

portanto,

desconhecerem as dificuldades; como também, pode surgir do pouco contato com
orientações burocráticas e iniciativas fracassadas de atender a tais alunos, o que
mantém uma certa confiança idealizada nos resultados de tal trabalho, livre do
discurso e de receitas de cursos de formação inicial ou contínua.

Sobre a relação entre a formação e a disposição do professor em trabalhar de
maneira inclusiva, encontramos uma importante observação em Guijarro (1998, p.6):

É, em primeira instância, [a inclusão é] uma opção ideológica, uma opção de valores,
uma opção de vida e, em definitivo, é um sentimento. Penso que professores muito
bem formados didaticamente, se não têm uma atitude de respeito e valorização em
relação às diferenças, se não têm um compromisso, não irão responder
adequadamente a essas diferenças; pelo contrário, um professor que respeite as
diferenças, que seja comprometido com elas, mesmo que não esteja muito bem
formado, responderá bem a elas, porque depois a parte técnica vem quase por si só.

Assim, acreditamos que os programas de formação de professores devem,
além de abordar conteúdos técnicos ou específicos, privilegiar a formação geral e
humana desses profissionais, desenvolvendo neles a capacidade de interação e de
vivência na diversidade.
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6. CONCEITOS EDUCACIONAIS SEGUNDO OS PROFESSORES
Toda proposta de redirecionamento da educação traz consigo novos
conceitos e definições. Não foi diferente com a proposta de integração e inclusão
que trouxe o conceito de necessidades educacionais especiais, individualização do
ensino e educação inclusiva, por exemplo. Os novos termos são fácil e rapidamente
incorporados ao discurso dos professores o que nem sempre quer dizer que foram
apreendidos de fato ou que estejam sendo colocados em prática.

Desse modo, julgamos necessário conhecer como os professores da rede
municipal de ensino estão entendendo os termos utilizados pela educação especial
e que vêm ganhando espaço nas discussões e debates sobre a concepção de
escola inclusiva. Para tanto, formulamos questões abertas, na coleta de dados,
visando à apreensão do entendimento dos professores acerca de termos
educacionais, tais como: dificuldade de aprendizagem, necessidades educacionais
especiais, educação especial e educação inclusiva.

Antes de verificarmos o conhecimento dos professores acerca dos conceitos e
definições citados, é necessário que explicitemos tais conceitos de acordo com a
literatura específica.

6.1. Os conceitos em foco

A

princípio,

indicaremos

algumas

definições

sobre

dificuldades

de

aprendizagem (DA). Sabemos que definir as DA é uma tarefa complexa, pois que a
definição abarca uma variedade de conceitos, critérios, teorias e modelos
educacionais, absorvidos mais por pressões e necessidades sociais e políticas do
que de pressupostos empíricos e científicos. (Fonseca, 1995, p.71). A seguir,
faremos uma breve descrição de algumas definições de dificuldades de
aprendizagem selecionadas por Fonseca (idem, p.194-195):
Segundo Kirk, “DA é um atraso, desordem ou imaturidade num ou mais
processos: da linguagem falada, da leitura, da ortografia, da caligrafia ou da
aritmética; resultantes de uma possível disfunção cerebral e/ou distúrbios de
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comportamento, e não dependentes de uma deficiência mental, de uma privação
sensorial (visual ou auditiva), de uma privação cultural ou de um conjunto de fatores
pedagógicos”.
Sobre Bateman, encontramos no texto citado: “As crianças que têm dificuldades
de aprendizagem são as que manifestam discrepâncias educacionalmente
significativas. Discrepância entre o seu potencial intelectual estimado e o atual nível
de realização escolar, relacionada essencialmente com desordens básicas do
processo de aprendizagem, que pode ser ou não acompanhada de disfunções do
sistema nervoso central. As discrepâncias de qualquer maneira não são causadas
por um distúrbio geral de desenvolvimento ou provocadas por privação sensorial”.
Por fim, segundo Fonseca, “a DA é uma desarmonia do desenvolvimento
normalmente

caracterizada

por

uma

imaturidade

psicomotora

que

inclui

perturbações nos processos receptivos, integrativos e expressivos da atividade
simbólica”.
Para uma definição de necessidades educativas/educacionais especiais
(NEE), utilizaremos o levantamento realizado por Silva (2000). A autora salienta que
é o Warnock Report Special Education Needs (Inglaterra, 1978) que introduz o
conceito de necessidades educativas especiais, que vem romper com as
categorizações até então existentes de foro médio e psicológico (Silva, 2000, p.102).

Segundo o Warnock Report (op. cit.: p.103), necessidades educativas especiais
são aquelas que requerem:
 “o fornecimento de meios especiais de acesso ao curriculum através de
equipamento, instalações ou recursos, modificações do meio físico ou técnicas
de ensino especial;
 acesso a um curriculum especial ou adaptado;
 uma especial atenção à estrutura social e ao clima emocional nos quais se
processa a educação”
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Ainda em Silva (2000, p.103) encontramos outra definição de necessidades
educativas especiais apontada em conformidade com o Eduction Act (EUA, 1981) na
qual,
considera-se que um aluno tem necessidades educativas especiais quando,
comparativamente

com

os

alunos

da

sua

idade,

apresenta

dificuldades

significativamente maiores para aprender ou tem algum problema de ordem física,
sensorial, intelectual, emocional ou social, ou uma combinação destas problemáticas,
a que os meios educativos geralmente existentes nas escolas não conseguem
responder, sendo necessário recorrer a currículos especiais ou a condições de
aprendizagem adaptadas.

Segundo a Política Nacional de Educação Especial (MEC/ 1994, p.20), a
pessoa portadora de necessidades especiais é entendida como:
a que apresenta, em caráter permanente ou temporário, algum tipo de deficiência
física, sensorial, cognitiva, múltipla, condutas típicas ou altas habilidades,
necessitando, por isso, de recursos especializados para desenvolver mais
plenamente o seu potencial e/ou superar ou minimizar suas dificuldades, no
contexto escolar.

Em Jiménez (1993, p.10) encontramos uma síntese do conceito de
necessidades educacionais especiais:

Em resumo, o conceito de necessidades educativas especiais está relacionado com
as ajudas pedagógicas ou serviços educativos que determinados alunos possam
precisar ao longo da sua escolarização, para conseguir o máximo crescimento
pessoal e social.

É importante salientarmos a celeuma que existe em torno dos termos
necessidades educativas especiais e necessidades educacionais especiais. Nós
optamos por utilizar a segunda definição por entendermos ser esta mais abrangente
e correta no que diz respeito às condições dos alunos que necessitam de apoio para
se desenvolverem plenamente. De acordo com Sassaki (2003):
O vocábulo "educativo", segundo os melhores dicionários, quer dizer "que educa;
que serve para educar". Então, o que seria uma "necessidade que educa, que serve
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para educar", quando queremos nos referir a uma necessidade especial de um
determinado estudante? O adjetivo "educativo" é apropriado, por exemplo, nos
termos "filme educativo", "campanha educativa", "experiência educativa", "ações
educativas". Já o vocábulo "educacional" significa "concernente à educação; no
âmbito ou área da educação". Assim, por exemplo, temos "política educacional”,
"direitos educacionais", "progresso educacional", "autoridade educacional".

Consideramos importante retomarmos o conceito de educação especial,
tratado no início do presente trabalho, resgatando-o de acordo com a definição de
Mazzotta (1993, p.21):
é um conjunto de recursos e serviços educacionais especiais organizados para
apoiar, suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns,
de modo a garantir a educação formal dos educandos que apresentem necessidades
educacionais muito diferentes das da maioria das crianças e jovens.

A definição de educação inclusiva ou inclusão é baseada nos princípios e
fundamentos da proposta de uma nova escola. A escola inclusiva não é um serviço
de apoio à educação comum, mas sim, uma concepção de educação e de escola.
Segundo Guijarro (1998, p.4):

A inclusão é a idéia de que todos os meninos e meninas de uma comunidade tenham
o direito de se educar juntos na escola da sua comunidade, uma escola que não
peça requisitos para o ingresso; uma escola que não selecione crianças. O conceito
de escola inclusiva é ligado à modificação da estrutura, do funcionamento e da
resposta educativa, de modo que se tenha lugar para todas as diferenças individuais,
inclusive aquelas associadas a alguma deficiência.

A Declaração de Salamanca (1998, p.4) traz os fundamentos da educação
inclusiva no reconhecimento dos direitos educacionais de todas as pessoas,
descritos a seguir:


todas as crianças, de ambos os sexos, têm direito fundamental à educação e que a
elas deve ser dada a oportunidade de obter e manter um nível aceitável de
conhecimentos;
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cada criança tem características, interesses, capacidades e necessidades de
aprendizagem que lhe são próprios;



os sistemas educativos devem ser projetados e os programas aplicados de modo
que tenham em vista a gama dessas diferentes características e necessidades;



as pessoas com necessidades educativas especiais devem ter acesso às escolas
comuns que deverão integrá-las numa pedagogia centralizada na criança, capaz de
atender a essas necessidades;



as escolas comuns, com essa orientação integradora, representam o meio mais
eficaz de combater atitudes discriminatórias, de criar comunidades acolhedoras,
construir uma sociedade integradora e dar educação para todos (...)

Os conceitos que foram explicitados estarão, portanto, subsidiando a
interpretação dos dados que seguem, referentes a dificuldades de aprendizagem,
necessidades educacionais especiais, educação especial e educação inclusiva.

6.2. Conceitos educacionais: definições dos professores.
Por meio do questionário, buscamos obter dados sobre o entendimento dos
professores acerca dos conceitos educacionais definidos anteriormente, de acordo
com a literatura específica. Para tanto, relatamos as opiniões dos professores ipsis
litteris às respostas do questionário que aplicamos e que foram escritas livremente.

Neste levantamento, mantivemos a comparação entre os três grupos de
professores: os que não trabalharam com deficientes, os que já trabalharam com
deficientes e os que trabalharam com deficientes e possuem especialização na área.
Figura 04. Definições dos conceitos educacionais abordados, segundo o grupo 1
(professores que não trabalharam com deficientes).
Profª Isabel

Eu acho que os alunos com dificuldades de aprendizagem (que são normais)
são dificuldades que nós temos que trabalhar (recursos). Já os alunos com
necessidades especiais precisam de cuidados especiais e profissionais
qualificados que saibam como trabalhar com estes alunos.
Educação Especial: voltada às crianças com dificuldades especiais (física,
mental, visual ou auditiva).
Educação Inclusiva: quando uma criança com uma ou mais dificuldades acima
começa a estudar em classe comum, com professores sem “especialização”.
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Profª Maria

Dificuldade de aprendizagem (DA) é aquele que vai devagar mais consegue
aprender. Necessidades educacionais especiais (NEE) precisam de ajuda de
um professor especializado.
EE: o aluno necessita de um atendimento especial.
EI: é o que o professor faz no dia a dia, a inclusão daquela criança que
precisa ser incluída na sala de aula apesar das diferenças que apresenta.

Profª Marta

As crianças com DA são crianças com dificuldades de alfabetização.
Necessidades especiais apresenta algum tipo de deficiência, seja auditiva,
mental, psicológica e outras.
EE: alunos especiais em salas especializadas com professores preparados.
EI: aluno com deficiência em salas de aula comuns.

Profª Miriam

O aluno com DA, por mais lento que seja acaba despertando um dia. Já, o
aluno com NEE, precisa de um suporte para aprendizagem como o SAPNE.
EE: para crianças especiais sejam elas com algum tipo de deficiência ou
simplesmente diferentes da sociedade em geral (moradores de rua, favelas,
etc)
EI: é onde se envolvem em um processo pedagógico todos os tipos de
crianças.

Profª Nair

Alunos com DA são aqueles que apresentam um ritmo diferenciado dos seus
pares para compreender e resolver atividades. Os alunos com NEE
apresentam alguns problemas neuro-funcionais, entre outros.
EE: apoio para alunos que apresentam necessidades especiais.
EI: oferece a oportunidade de convívio com todas as crianças, onde todas
elas podem aprender e se ajudar com as diferenças.

Profª Patrícia

Alunos com DA aprendem em tempo hábil, os especiais têm limite de
aprendizagem, dificilmente passam de uma certa etapa de desenvolvimento
intelectual.

Profª Regina

Os alunos com DA têm um trabalho diferenciado dos das necessidades
especiais. As dificuldades de aprendizagem são problemas sociais, interação
social e maturidade, enquanto os de NEE é devido a alguma deficiência
adquirida.
EE: visa atender crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem ou
crianças que tem problemas que podem ser resolvidos por profissionais
específicos, problemas estes sociais, familiares, etc.
EI: visa atender na escola alunos que apresentam deficiências, mas que tem
condições de se socializar com as crianças normais. Isso só iria ajudar a
desenvolver outras habilidades.

Profº Sérgio

Com DA requer a repetição do processo em andamento. Com NEE requer um
trabalho individual.

Profª Solange

A diferença [entre alunos com DA e com NEE] está no emocional e no social.
EE: quando o aluno não acompanha os alunos tidos como “normais”.
EI: quando o aluno tem condições de acompanhar os colegas das classes
comuns.
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Os professores do grupo 1 não possuem especialização e nunca trabalharam
com alunos deficientes. As definições apresentadas são um pouco confusas, mas
têm um eixo comum.

Para alguns professores desse grupo, os alunos com dificuldade de
aprendizagem são alunos que apresentam alguma dificuldade no processo de
aprendizagem. Na maioria das vezes, tais dificuldades são devidas à problemas
emocionais, familiares ou sócio-econômicos, enfim, problemas relacionados a sua
condição social e que acabam por prejudicar seu desenvolvimento.

Na opinião dos professores do grupo 1, os alunos com dificuldades de
aprendizagem, “que são normais”, conseguem se desenvolver com o auxílio do
próprio professor da sala comum. Alguns professores enfatizaram a questão de que
o aluno com DA tem um ritmo diferente dos outros alunos, um tempo próprio para se
desenvolver e que, se respeitado, poderá atingir os objetivos do processo de
aprendizagem. Para a Profª Nair, alunos com DA “apresentam ritmo diferenciado dos
seus pares para compreender e resolver atividades”. Mas, segundo a Profª Miriam, “o
aluno com DA, por mais lento que seja acaba despertando um dia” e, ainda, são alunos

que “aprendem em tempo hábil” (Profª Patrícia).

No caso dos alunos com NEE, os professores (grupo 1) apontaram a
necessidade de apoio especializado, muitas vezes em ambiente diverso da sala
comum, para que eles se desenvolvam. Alguns professores indicaram o
acompanhamento individual e recursos especiais para o auxílio a esses alunos.
Segundo a Profª Isabel, “os alunos com necessidades especiais precisam de cuidados
especiais e profissionais qualificados que saibam como trabalhar com estes alunos”. Para

a Profª Maria, os alunos com NEE “precisam de ajuda de um professor especializado”.

Três professores do grupo 1, relacionaram os alunos com NEE a algum tipo
de deficiência, tais como a Profª Marta, segundo a qual os alunos com NEE
“apresentam algum tipo de deficiência, seja auditiva, mental, psicológica e outras”.
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No tocante à definição de educação especial, a maioria dos professores do
grupo 1, indicou ser um recurso educacional realizado fora da sala comum, com
profissionais especializados. A maioria dos professores indicou a educação especial
como um auxílio aos alunos com deficiência ou com necessidades especiais. De
acordo com a Profª Miriam, “a educação especial é para crianças especiais sejam elas
com algum tipo de deficiência ou simplesmente diferentes da sociedade em geral
(moradores de rua, favelas, etc.)”. Para a Profª Regina, a educação especial “visa
atender crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem ou crianças que tem
problemas que podem ser resolvidos profissionais específicos, problemas estes sociais,
familiares, etc.”

Nas definições acima, percebemos depoimentos confusos sobre a quem se
dirige a educação especial, se é um recurso para todos os alunos, ou para alunos
com NEE ou, ainda, para alunos com alguma deficiência. Parece que a função da
educação especial não está clara para todos os professores. A exceção está na
opinião objetiva da Profª Marta, para a qual a educação especial é para “alunos
especiais, em salas especializadas, com professores preparados”.

Em relação à educação inclusiva, todos os professores do grupo 1, indicaram
que, nesse caso, os alunos convivem juntos na sala comum, mesmo os que
apresentam algum tipo de deficiência.

A socialização e envolvimento no processo pedagógico foram citados como
uma oportunidade para esses alunos. Como podemos notar na definição da Profª
Maria, para quem a educação inclusiva “é o que professor faz no dia a dia, a inclusão
daquela criança que precisa ser incluída na sala de aula apesar das diferenças que
apresenta”. Segundo a Profª Nair, a educação inclusiva “oferece a oportunidade de
convívio com todas as crianças, onde todas elas podem aprender e se ajudar com as
diferenças”.

Para alguns professores, a educação inclusiva visa o trabalho com alunos
deficientes em classe comum, como podemos observar na opinião da Profª Isabel,
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segundo a qual a educação inclusiva acontece “quando uma criança com uma ou mais
dificuldades [deficiência física, mental, visual ou auditiva] começa a estudar em classe
comum, com professores sem ‘especialização’”. Ou ainda, na opinião da Profª Solange,

para quem a educação inclusiva é “quando o aluno tem condições de acompanhar os
colegas das classes comuns”.

Constatamos que apesar dos professores desse grupo não terem
especialização na área e, tão pouco, experiência no trabalho com alunos deficientes
em sala de aula, são capazes de citar os termos educacionais em evidência,
particularmente no tocante ao movimento inclusivo. Mesmo assim, há uma certa
confusão no uso dos termos, demonstrando pouca clareza na definição de tais
conceitos.

Figura 05. Definições dos conceitos educacionais abordados, de acordo com o grupo
2 (professores que trabalharam com deficientes).
Profª Ângela

Não há diferença. Ambos necessitam de apoio de profissionais
especializados, exceto adaptar os espaços físicos escolares.
Educação Especial: apoio dos profissionais especializados para o
acompanhamento da aprendizagem.
Educação Inclusiva: receber alunos com dificuldades especiais desprovidos
de ambiente adequado e professores não especializados.

Profª Aparecida

Os alunos com dificuldades de aprendizagem (DA) apresentam falta de
atenção, imaturidade, enquanto os com necessidades educacionais especiais
(NEE) apresentam problemas fonoaudiológicos, dislexias, emocionais,
comportamentais.
EE: voltada “somente” para crianças com problemas comportamentais,
emocionais, visuais, auditivos, etc.
EI: onde todos os alunos com problemas e sem eles, encontram-se numa
mesma classe sem distinção. Os alunos não recebem atenção especial

Profª Beatriz

O aluno com DA aprende de uma maneira mais lenta. Já o aluno NEE
apresenta algum tipo de deficiência física, mental auditiva, etc.
EE: alunos com deficiência em salas especializadas, com professores
preparados para ajuda-los a superar a s dificuldades.
EI: alunos com deficiência em salas de aulas comuns, convivendo socialmente

Profª Bianca

Os alunos com DA apresentam imaturidade, falta de interesse, problemas
emocionais. Já os com NEE, tem uma deficiência física, mental, etc.

86
Profª Carolina

DA: o aluno exige mais cuidados, atenção, tempo maior, mudanças de método,
motivação. Aluno com NEE necessita de profissionais especializados. Se a
dificuldade for ligada a inteligência, o aluno aprende até o seu limite.
EE: atendimento por profissionais especializados.
EI: alunos com todo tipo de dificuldades e necessidades especiais, inseridos
na sala de aula comum.

Profª Gisele

Alunos com DA são crianças sem qualquer deficiência que precisam de certos
cuidados especiais quanto à aprendizagem. Alunos com NEE são crianças com
alguma deficiência (física, mental, visual, etc.) que precisam de recursos e
estratégias especiais no seu processo de ensino aprendizagem.
EE: voltada aos alunos que apresentam necessidades especiais.
EI: é a inclusão desses alunos nas salas comuns.

Profª Lívia

Com o aluno que apresenta DA o professor através de diversos mecanismos
pode dar conta e sanar o déficit apresentado. Com relação aos alunos com
dificuldades educacionais especiais há necessidade de uma formação
especial para poder atender esse aluno.
EE: voltada às pessoas com dificuldades especiais, física, mental, auditiva,
visual.
EI: é aquela que inclui os alunos com dificuldades especiais nas classes
comuns com professores sem especialização.

Profª Luciana

Os alunos com DA podem apresentá-la por falta de interesse, indisciplina ou
mesmo pelo professor não alcançar os objetivos. O aluno com NEE são
aqueles que necessitam de um apoio direto e materiais destinados as suas
necessidades e preparo por parte de quem vai conviver com tais
necessidades (visual, auditiva, mental, física ou múltipla).
EE: destinada a crianças ou alunos em geral com necessidades de
acompanhamento especial, diferenciado, devendo receber um apoio mais
direto, portanto é necessário que o professor esteja preparado e disponível
para este apoio.
EI: é a inclusão de todas as diferenças que, na minha opinião, é diferente de
Educação Especial, que seria destinada para alunos com problemas
comprovados. Quando refiro-me a diferenças, acho que todos os alunos são
diferentes e cada um apresenta um ritmo próprio.

Profª Luiza

Alunos com DA são aqueles que apresentam imaturidade, falta de interesse,
concentração e falta de alimentação em alguns casos, isso prejudica a
aprendizagem. Os alunos com NEE são aqueles que apresentam problemas de
saúde física ou mental.

Profª Lurdes

Há um abismo entre estas referências. Dificuldade de aprendizagem: o
professor só bem experiente consegue sanar. Já o aluno com NEE, como é
óbvio, o professor precisa de auxílio de pessoal especializado.
EE: lógico tudo que é diferente do normal, do cotidiano, do natural. Acho que
não temos como fugir, pois as crianças não são iguais, seu potencial cognitivo
é muito vasto. Quando alguém não atinge esta dita normalidade tem que ter
um direcionamento, uma atenção “especial” como o próprio nome está
dizendo.
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EI: desde a Conferência de Salamanca, por volta dos anos 90, se fala em
inclusão, etc. Não acho certo, não concordo. Por isso o ensino nunca dá certo.
Sempre com novidades piores!
Profª Paula

Os alunos com DA aprendem com o passar do tempo e das formas de ensino
e os alunos com NEE nem sempre conseguem sanar suas dificuldades.
EE: aquela que atende os alunos portadores de alguma deficiência.
EI: aquela que atende a todos os alunos sem distinção.

Profª Selma

O aluno portador de necessidades especiais é aquele que apresenta algum
tipo de deficiência física, mental, auditiva, visual, etc.
EE: aquela que atende os alunos portadores de alguma deficiência.
EI: aquela que atende a todos os alunos sem distinção.

Os professores do grupo 2 não possuem especialização e já trabalharam com
alunos deficientes na sala de aula comum. Para a maioria desses professores os
alunos com dificuldade de aprendizagem são alunos que apresentam problemas de
maturidade, falta de atenção e desinteresse, e que exigem mais atenção dos
professores, mais tempo para se desenvolverem e, até mesmo, mudanças nos
métodos de ensino do professor.

Podemos perceber mais claramente tais indicações na opinião da Profª
Aparecida, para a qual alunos com DA “apresentam falta de atenção e imaturidade” e
para a Profª Bianca, que define alunos com DA como os que “apresentam
imaturidade, falta de interesse e problemas emocionais”. Já para a Profª Carolina, os

alunos com DA “exigem mais cuidados, atenção, tempo maior, mudanças de método e
motivação”.

Por outro lado, na opinião dos professores do grupo 2, os alunos com NEE
são alunos que apresentam, em sua maioria, algum tipo de deficiência e necessitam
do apoio de profissionais especializados, de recursos e estratégias de ensino
especiais para se desenvolverem. Segundo a Profª Selma, aluno com NEE “é aquele
que apresenta algum tipo de deficiência física, mental, auditiva, visual, etc”. De acordo

com a Profª Gisele, “alunos com NEE são crianças com alguma deficiência (física,
mental, visual, etc) que precisam de recursos e estratégias especiais no seu processo de
ensino e aprendizagem”.
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Acerca das definições de educação especial e de educação inclusiva,
observamos aspectos importantes e reveladores nas opiniões desse grupo de
professores (grupo 2).

A maioria dos professores do grupo 2 indicou a educação especial como um
recurso realizado por profissionais especializados, em ambientes próprios e com
recursos especiais. Essas indicações ficam claras nas opiniões da Profª Luciana,
para quem a educação especial “é destinada a crianças ou alunos em geral com
necessidades de acompanhamento especial, diferenciado, devendo receber um apoio mais
direto, portanto, é necessário que o professor esteja preparado e disponível para este
apoio”. E nas indicações da Profª Ângela, para quem educação especial é “o apoio de
profissionais especializados para o acompanhamento da aprendizagem”.

Enquanto em relação à educação inclusiva, a maioria das opiniões dos
professores (grupo 2), apareceu com um teor negativo para a inclusão de alunos na
sala comum, como podemos notar nas indicações da Profª Ângela, para a qual a
educação inclusiva “recebe alunos com dificuldades especiais desprovidos de ambiente
adequado e professores não especializados”. Ou na opinião da Profª Aparecida, para

quem educação inclusiva é quando “todos os alunos, com problemas ou sem eles,
encontram-se numa mesma classe, sem distinção. Os alunos não recebem atenção
especial”.

Os professores do grupo 2, demonstram um certo descontentamento e
insatisfação com a maneira com a inclusão vem sendo entendida e implementada na
rede. Podemos notar tal insatisfação na opinião contundente da Profª Lurdes:
Há um abismo entre as referências. Dificuldade de aprendizagem: o professor só
bem experiente consegue sanar. Já o aluno com NEE, como é óbvio, o professor
precisa de auxílio de pessoal especializado(...). Desde a Conferência de
Salamanca, por volta dos anos 90, se fala em inclusão, etc. Não acho certo, não
concordo. Por isso o ensino nunca dá certo. Sempre com novidades piores!
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Os outros professores do grupo não chegaram a relatar sua insatisfação tão
claramente quanto a Profª Lurdes, mas percebemos a descrença na inclusão dos
alunos com NEE na sala comum, por meio das respostas diretas que enfatizaram a
falta de especialização dos professores e a “falta de atenção e cuidados especiais”
aos alunos incluídos.

A partir de tais relatos, podemos deduzir que experiências de trabalho
com alunos deficientes em classe comum, provavelmente sem apoio paralelo e
nenhum preparo, acabou por desestimular os professores em relação à
inclusão.

Figura 06. Definições dos conceitos educacionais abordados, na opinião do grupo 3
(professores que trabalharam com deficientes e possuem especialização).
Os alunos com dificuldades de aprendizagem (DA) podem e devem ser
[especialização em trabalhados de diferentes maneiras até conseguirmos sanar essas
dificuldades. Alunos com necessidades educacionais especiais (NEE) devem
DM]
freqüentar um curso próprio para suas necessidades, com professores
especializados.
Educação Especial: dada aos portadores de necessidades especiais.
Educação Inclusiva: não existe inclusão de deficientes mentais, só das
outras deficiências. Quando pequenos serão tratados como bebês ou
queridinhos das salas. Quando maiores passam a ser ridicularizados, usados
e abusados. Isso pode não acontecer com as outras deficiências
(auditiva,visual, física).
Profª Ana

Os primeiros (DA) revelam dificuldades na leitura, escrita, socialização,
[especialização em baixa auto-estima, etc. Os portadores, digo, os com NEE podem apresentar
distúrbios
da as mesmas dificuldades e comprometimento neurológico, motor, etc.
EE: destina-se aos portadores em geral.
aprendizagem]
EI: é a inclusão dos portadores de necessidades especiais nas salas do
ensino regular. Vejo também a necessidade deste tipo de inclusão dos menos
favorecidos (raça, religião e classe social).
Profª Gabriela

A diferença é que os alunos com DA podem ser atendidos por profissionais
[habilitação
em na própria escola, para que essas dificuldades sejam minimizadas ou até
deficiências
da sanadas, enquanto que os alunos com NEE, não. Estes devem ser atendidos
por profissionais especializados, com atendimento individualizado, recursos
audiocomunicação]
específicos, etc.
EE: é aquela oferecida a alunos com necessidades especiais (deficiências) em
sala especial, em escola comum ou mesmo em escola especializada,
ministrada por professores habilitados que utilizam metodologias, currículos
e recursos específicos. Gostaria de lembrar que o trabalho com deficientes
Profª Rosana
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é uma vocação e não pode ser imposta para que haja garantia de qualidade e
respeito necessários.
EI: é a que pretende incluir em salas comuns alunos com necessidades
especiais, mas que na minha opinião, não garante o atendimento de qualidade,
devido a falta de preparo e vocação de professores, falta de materiais e
recursos.
Não apresentam problemas físicos nem neurológicos, entretanto, os com DA
[pós-graduação em podem também apresentar tais problemas, é difícil diagnosticar sem um
histórico real.
gestão escolar]
EE: classes específicas para deficientes. Trabalho exclusivo de profissionais
mais competentes com especialidades necessárias ao atendimento
diferenciado a cada criança.
EI: trabalho realizado em escolas comuns que recebe e se prepara (deveria!)
para incluir diversas deficiências nas escolas (classes comuns), porém,
devemos considerar que a inclusão também refere-se às diferenças
culturais, raciais, sociais, etc.
Profª Silvia

Observando a figura 06, notamos que as opiniões do grupo 3 são mais
seguras e diretas que as dos grupos anteriores. Esse pode ser um indício da
formação especializada e ampliada dos professores do grupo.

As definições de alunos com DA giraram em torno das dificuldades de escrita,
leitura e socialização e da capacidade de essas dificuldades serem resolvidas pelos
próprios professores da sala comum, de acordo com o ritmo dos alunos e com o
método de trabalho adequado. Já os alunos com NEE foram indicados, pela maioria
dos professores, como alunos que apresentam deficiência, portanto, são limitados
na capacidade de aprender e devem receber atendimento individualizado, com
professores habilitados e metodologias e recursos especiais.

No tocante à educação especial, todos os professores do grupo 3 indicaramna aos alunos com deficiência e dois professores mencionaram a oferta de serviços
especiais como metodologias, currículos e recursos específicos, além de
professores especializados.

Segundo a maioria dos professores do grupo 3, a educação inclusiva ocorre
quando os alunos com NEE são inseridos na classe comum. Alguns professores
relacionaram as necessidades educacionais especiais apenas às deficiências.
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Outros professores, agregaram ao termo os alunos “diferentes” por questões de
raça, religião e classe social.

Dois professores do grupo 3 chamaram a atenção para a questão da falta de
preparo e vocação de professores, assim como para a falta de materiais e recursos.
Podemos observar tais opiniões nos relatos da Profª Rosana, quando ela alega que
a educação inclusiva “é a que pretende incluir em salas comuns, alunos com
necessidades especiais, mas que na minha opinião, não garante o atendimento de
qualidade, devido a falta de preparo e vocação de professores, falta de materiais e
recursos”.

6.3. Considerações preliminares

Ao analisarmos as respostas dos professores acerca das definições de
necessidades educacionais especiais, de dificuldades de aprendizagem, de
educação especial e educação inclusiva, pudemos perceber que todos os sujeitos
da pesquisa, em algum momento, entraram em contato com tais termos. Nos seus
relatos, os professores utilizam-se dos termos citados e tentam defini-los de acordo
com a informação que possuem.

Observamos que muitas vezes as definições dos termos educacionais foram
confusas e, às vezes, equivocadas. Particularmente, os grupos de professores sem
especialização na área, foram os que mais tiveram dificuldades em definir os
conceitos propostos.

Percebemos que a ampliação da formação dos professores, por meio de
habilitação e especialização em áreas específicas da educação, é um diferencial
positivo na apreensão dos conceitos e das propostas educacionais. Entretanto,
notamos que tal formação por si só, não é suficiente para impulsionar mudanças na
postura e na prática dos professores.

Além da formação ampliada, é necessário que os profissionais da educação
tenham apoio, em termos de recursos materiais e humanos, para desenvolverem um
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trabalho satisfatório nas escolas, de modo a promover uma educação realmente
inclusiva.

Como notamos nos relatos, a falta de apoio em termos de materiais, a falta de
recursos e a formação insuficiente, acaba por desestimular os professores,
comprometendo o envolvimento necessário com a proposta. E sem o envolvimento e
a dedicação dos professores é impossível atingirmos qualquer objetivo educacional.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo buscou verificar qual o olhar dos professores da rede
municipal de ensino de São Paulo a respeito do movimento de inclusão escolar.
Entendendo que o “olhar” refere-se a concepções e idéias que norteiam o processo,
consideramos importante definir os termos mais utilizados pela área educacional
concernentes à inclusão e, a partir daí, verificarmos qual a compreensão dos
professores acerca desses termos.

Outro aspecto observado foi o posicionamento de tais profissionais em relação
aos auxílios e encaminhamentos prestados aos alunos com necessidades
educacionais especiais, tendo como referência o tipo de formação e experiência dos
professores. Partindo da premissa de que o conhecimento e domínio conceitual
podem auxiliar os professores no entendimento e na avaliação das necessidades
dos alunos, buscamos averiguar quais soluções tais professores indicariam como
mais adequadas às dificuldades de aprendizagem dos alunos.

Inicialmente fizemos um levantamento teórico das definições de termos
essenciais utilizados na educação especial, área privilegiada nas discussões sobre o
movimento de inclusão. Os termos definidos foram os relacionados aos serviços
prestados pela educação especial, tais como: classe especial, classe comum, sala
de recursos e escola especial. Além dos termos acima, procuramos definir outros
termos baseados na literatura e nas opiniões dos professores, tais como:
dificuldades

de

aprendizagem,

necessidades

educacionais

especiais,

educação especial e educação inclusiva.

A partir das definições dos termos educacionais, fizemos um breve histórico do
movimento inclusivo, identificando suas origens no movimento de integração e
observando algumas diferenças conceituais e de metodologia nos dois movimentos.

Em seguida, apresentamos a legislação básica internacional, nacional e
municipal concordante e propulsora do movimento inclusivo.

Particularmente na

legislação municipal, a hipótese buscada era a de levantar possíveis diretrizes que
promulgariam e preveriam ações em prol da inclusão, hipótese não confirmada,
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apesar da propagação do movimento nas escolas municipais, por meio de encontros
e palestras acerca do tema.

Após a verificação da legislação, propusemos-nos a definir e identificar na rede
municipal de ensino de São Paulo, os programas de apoio pedagógico oferecidos
aos alunos com necessidades educacionais especiais. Tomamos como referência
três tipos de programas, que, a nosso ver, são os mais utilizados nas redes de
ensino do país, a saber:


Reforço escolar: auxílio prestado ao aluno por professores da classe
comum em período diverso às aulas regulares.



Classe especial: serviço prestado ao aluno, em período concomitante ou
alternativo à classe comum, nas escolas regulares, com professor
especializado e recursos especiais.



Atendimento psicológico: serviço prestado ao aluno, por profissionais
especializados, dentro ou fora da escola, quando necessário.

Ao investigarmos a legislação concernente aos programas de apoio pedagógico
ou serviços educacionais especiais, na rede municipal de ensino, observamos que
são dois os serviços prestados: as SAPs (Sala de Apoio Pedagógico) e as SAPNEs
(Sala de Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais), que exercem a
função do reforço escolar e da classe especial, respectivamente.

Após tal constatação, optamos por fazer um levantamento teórico das
experiências com os programas de apoio citados e verificamos que há apenas
pesquisas em torno do tema da classe especial, pesquisas essas realizadas na rede
estadual de ensino de São Paulo. Analisando os dados levantados em tais
pesquisas, constatamos que os estudos haviam sido feitos em escolas de diversas
regiões do estado e que, devido a sua localização distante e às diferentes realidades
observadas, poderiam nortear nossas indagações acerca do tema.

A partir da análise dos dados levantados pelas pesquisas selecionadas
(Dechichi, 1993; Amaral, 1998b; Araújo, 1997) pudemos observar que:
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há consenso em torno da falta de preparo dos professores para trabalhar com
alunos com dificuldades de aprendizagem ou com deficiência mental,



o desconhecimento de conceitos teóricos e de critérios objetivos para o
encaminhamento dos alunos, tem gerado encaminhamentos equivocados
para as classes especiais.



os mesmos problemas de formação, de domínio conceitual e de técnicas de
avaliação psicológica e o desconhecimento das normas legais para a
construção dos laudos dos alunos, afetam também os psicólogos e
psicopedagogos, “responsáveis legítimos”, no olhar da escola e da família,
pelas orientações e encaminhamentos dos alunos.



a formação dos professores da classe comum e da classe especial, assim
como

a

formação

dos

psicólogos

encarregados

pela

avaliação

psicopedagógica dos alunos, é um dos fatores apontados como gerador de
“soluções” inadequadas para as dificuldades que alguns alunos apresentam
em sua trajetória escolar.

Para a coleta de dados, optamos em elaborar um instrumento com questões de
formas variadas no intuito de proporcionar aos professores liberdade de respostas,
sem tornar o instrumento exaustivo. As questões foram formuladas de três maneiras:
questões de múltipla escolha, questões com variação no grau de adesão às
proposições e questões abertas.

Após a caracterização pessoal e profissional dos professores, iniciamos a análise
dos dados levando em consideração as opiniões de três grupos de professores:
1)

Professores que nunca trabalharam com alunos deficientes e possuem
formação básica para o magistério.

2)

Professores que já trabalharam com deficientes e possuem formação
básica para o magistério.

3)

Professores que já trabalharam com deficientes e possuem formação
ampliada, como especialização ou habilitação na área educacional.

Numa primeira sondagem de opinião a respeito de práticas inclusivas na escola,
realizada a partir das questões de múltipla escolha, percebemos algumas
aproximações nas opiniões dos três grupos de professores.
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Na opinião da maioria dos professores do grupo 1 (professores que nunca
trabalharam com deficientes) e do grupo 2 (professores que já trabalharam com
deficientes) a inclusão de alunos com deficiência física na sala regular encontra
menos dificuldades que quaisquer outras deficiências. Para a maioria dos
professores do grupo 1 e do grupo 2, a escola regular é o lugar privilegiado para o
atendimento de todos os alunos com NEE, desde que existam profissionais
especializados para auxiliá-los.

Nas opiniões do grupo 3 (professores que trabalharam com alunos deficientes e
possuem especialização) encontramos apenas uma pequena divergência de opinião
em relação aos outros dois grupos de professores. De acordo com esse grupo além
da deficiência física, também a deficiência auditiva pode apresentar menos barreiras
para a inclusão do aluno. Devemos ressaltar que apenas um dos professores desse
grupo possui habilitação em deficiências da audiocomunicação.

Encontramos nesses primeiros dados uma certa disposição dos professores em
acatar a inclusão de alunos na escola regular, mas não em classe comum e nem
mesmo com eles próprios auxiliando tais alunos. As opiniões indicam a necessidade
de formação especializada para o trabalho com alunos com NEE.

Num segundo momento da análise dos dados, observamos as opiniões dos
professores acerca do encaminhamento dos alunos com NEE para programas de
apoio em geral e programas de apoio específicos.
Nas opiniões dos professores acerca dos “programas de apoio”, em geral,
notamos que as variações de atitudes dos alunos, sejam em relação ao
comportamento em sala de aula, sejam em relação às dificuldades encontradas no
processo de aprendizagem, são dadas como motivo para o encaminhamento de tais
alunos a algum tipo de apoio ou serviço, prestado em tempo ou espaço diverso ao
da classe comum.

Analisando as opiniões dos três grupos de professores, notamos que a maioria,
nos três grupos, entende que os alunos devem ser encaminhados ao reforço
escolar quando apresentam problemas relacionados à aprendizagem. Portanto, os
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professores encaminham os alunos ao programa de apoio em questão (modalidade
reforço escolar), quando esses apresentam dificuldades que o professor não
consegue sanar no espaço e tempo da classe comum.

Em relação ao encaminhamento de alunos ao atendimento psicológico, a
maioria dos professores indicou as mesmas condições como necessárias ao
encaminhamento. A exceção no número e consenso de opiniões, ficou por conta do
grupo 3 (professores com experiência com deficientes e especialização), que, em
sua maioria, indicou para encaminhamento ao atendimento psicológico o aluno que
solicita a atenção do professor o tempo todo, chegando a incomodá-lo fisicamente.
Nos outros dois grupos, poucos professores indicaram tal atitude como motivo para
o encaminhamento dos alunos.
Esse dado pode revelar a mudança do “olhar” dos professores que tiveram sua
formação teórica ampliada por meio de cursos de especialização. Por outro lado,
esse “novo olhar” pode ficar preso a modelos e discursos aprendidos em tais cursos,
gerando análises pré-concebidas das atitudes apresentadas pelos alunos em sala
de aula.

Daí a importância de se atentar para a forma e para os conteúdos dos cursos de
especialização. Entendemos que tais cursos deveriam privilegiar uma formação mais
global, mais humana e contínua para os professores, no sentido de que eles possam
desenvolver recursos próprios que lhes proporcionem autonomia na busca de
soluções e na tomada de decisões para o direcionamento de suas ações
pedagógicas.

Analisando os dados levantados acerca do encaminhamento dos alunos com
deficiência para as classes especiais (programa esse chamado de SAPNE, na rede
municipal de ensino), notamos algumas divergências de opinião com relação às
deficiências física e visual. Mas, para a maioria dos professores dos três grupos,
alunos com qualquer tipo de deficiência devem encontrar auxílio na escola regular
sim, mas em classes especialmente desenvolvidas para eles, com recursos
especiais e profissionais especializados.
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No tocante às definições dos termos educacionais, percebemos certas
dificuldades de compreensão dos conceitos educacionais, particularmente, no grupo
de professores sem especialização na área. No entanto, notamos que todos os
professores já entraram em contato com os conceitos propostos no presente estudo.

Observamos que existe a necessidade de ampliação da formação dos
professores, para uma melhor compreensão dos termos, conceitos e propostas
pedagógicas. Entretanto, há evidências que apenas a formação teórica não é
suficiente para impulsionar mudanças na postura desses profissionais. É necessário
que a formação possibilite a interação da teoria com a prática pedagógica, a partir
da qual os professores poderão buscar e propor soluções para problemas
enfrentados no cotidiano da sala de aula.

Além da formação ampliada, é necessário que os profissionais da educação
tenham apoio, em termos de recursos materiais e humanos, para desenvolverem um
trabalho satisfatório nas escolas, de modo a promover uma educação realmente
inclusiva. Segundo os dados, os professores estão desestimulados e descrentes da
proposta inclusiva, porque na maioria das vezes não tiveram apoio material e nem
pedagógico para desenvolver e sustentar tal proposta.

Verificamos, em alguns relatos dos professores, a disposição para incluir os
alunos com NEE nas classes comuns, acatando a diversidade. Portanto, antes de se
impor qualquer atividade ou “postura pedagógica” ideal, há que se avaliar as reais
necessidades dos professores, procurando esclarecer suas idéias e concepções
acerca das propostas pedagógicas, buscando vislumbrar o “olhar” desses
profissionais sobre si mesmos e sobre o outro, sem os quais a educação tornar-se
impossível.

Concluindo, ressaltamos que a preocupação maior nessa pesquisa foi realizar
um levantamento das idéias e concepções dos professores que atuam na rede
municipal de ensino, no intuito de esclarecer quais concepções podem auxiliá-los ou
impedi-los de adotar uma prática pedagógica inclusiva.
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Parece-nos que entender o olhar dos professores acerca das questões que
norteiam sua prática cotidiana, é subsídio fundamental na escolha e direcionamento
de programas de formação básica ou continuada, como, também, de propostas
pedagógicas. Salientamos, ainda, que o estudo realizado não foi de caráter
conclusivo e esperamos que nossas indagações abram portas para novas
pesquisas, no sentido de analisarem mais a fundo a formação e a prática dos
professores, a partir das quais novos horizontes poderão ser traçados para a escola
e educação brasileiras. Como concluiu Patto (1999, p.413):

Em outras palavras, os educadores, em geral, e as educadoras, mais especialmente,
são portadores de carecimentos radicais que os fazem, da perspectiva da sociologia da
vida cotidiana, um grupo social potencialmente transformador. Sua insatisfação com a
situação de opressão em que vivem como profissionais e, em sua maioria, como
mulheres, torna-os especialmente receptivos a propostas nas quais possam falar de
suas frustrações, representações e desejos. Orientadas por uma visão contraditória de
mundo e das questões relativas à escola, são promissores enquanto sujeitos de um
processo no qual suas contradições sejam explicitadas e no qual sejam convidados a
novas sínteses, rumo à superação da maneira cotidiana de pensar e de atuar na
realidade social da qual participam.
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