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Introdução

As abordagens relacionadas ao contexto educacional inclusivo têm dian-
te de si um desafi o para encontrar soluções que possam responder sobre o 
acesso e permanência dos alunos com necessidades educacionais especiais 
presentes na rede pública de ensino. 

Neste sentido, encontra-se a escola da racionalidade dividida em moda-
lidades de ensino. Entretanto, ao assumir a postura de romper com as bases 
de uma estrutura educacional, como está evidenciado no contexto inclu-
sivo, podemos encontrar a saída para que a escola possa espalhar sua ação 
formadora por todos os que dela participam (Mantoan, 2003). 

Nesse cenário, para que aconteça a efetiva inclusão, o atual paradigma 
educacional pretenderá (re)traçar o novo mapa da educação escolar, fazen-
do com que toda a escola se engaje nessa nova etapa, desenvolvendo um 
projeto político pedagógico que envolva esses alunos, tendo instrumental 
didático, esclarecimento sobre as necessidades educacionais especiais do 
aluno, entre muitas outras coisas

Para tanto, os educadores devem buscar diferentes estratégias de ensino 
em suas áreas de atuação disciplinar, visando ampliar a magnitude de tal 
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ensino, o que conduziria ao rompimento do paradigma tradicional que rege 
o ensino de um modo geral. Os alunos, por sua vez, precisam estar inseri-
dos em um ambiente no qual a compreensão dos trâmites existentes entre a 
construção do saber seja favorecida.

No entanto, verifi ca-se a inexistência de discussões a respeito da 
necessidade dos docentes em lidar com essa nova questão em sala de aula. 
No geral, os docentes acabam por homogeneizar os alunos involuntaria-
mente apenas por não conhecer a necessidade educacional do seu aluno, 
provocando muitas vezes prejuízo ao seu aprendizado. 

Por todos esses agravantes e muitos outros é que se faz de essencial impor-
tância a presença de um professor especialista no contexto escolar, orientando 
e ajudando tanto os alunos com necessidades educacionais especiais quanto 
os seus professores, para que a inclusão não fi que apenas na teoria e possa ser 
efetivamente praticada de forma efi caz e não discriminatória, como acontece 
dentro da maioria das escolas que possuem sala de recursos multifuncionais. 

A Educação Especial tem passado, no Brasil, por um momento novo, no 
qual se faz uma refl exão sobre a educação inclusiva. Isto se deve às novas 
leis implantadas e às mudanças de atitude sociais que vêm se estabelecendo 
ao longo do tempo. 

Atualmente, o professor de sala comum possui a maior responsabilidade 
de educar o aluno com defi ciência visual. Ao professor da sala de recurso 
cabe orientá-los sempre que necessitarem e complementar essa educação. 
Dentro dessas orientações cabem algumas em específi co. Destacamos (Bra-
sil, 1994f):

A maior questão que os docentes expõem quando questionados a res-
peito da inclusão é com relação à fl exibilidade do ensino ao aluno defi ciente 
visual. Pois toda a organização, a disponibilidade de materiais, a orientação 
dos pais e informações sobre o tipo de tratamento e a evolução que estão 
sendo oferecidos aos seus fi lhos devem ser dados pelo professor especialista. 

À medida que se percebe que vai atingindo domínio das técnicas de es-
crita e leitura, independência social e acadêmica, vai-se diminuindo grada-
tivamente a permanência desse aluno nessa sala. (Herrero, 2000) 

Para tanto, discutimos, no contexto do Ensino de Ciências, pontos de 
convergência a um ensino coerente com uma proposta inclusiva de constru-
ção do saber que lança mão de estratégias abrangentes nas quais os saberes 
dos alunos sejam valorizados em meio à diversidade presente nas escolas. 
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Além disso, considerando que incluir transcende uma integração por 
meios físicos, ou seja, incluir é, sobretudo, disponibilizar aos alunos a pos-
sibilidade de dominar um saber real (e não transitório), destacamos o modo 
excludente e inacessível com que a Ciência, muitas vezes, tem sido trata-
da em sala de aula. Esperamos que essa discussão subsidie a proposição de 
possíveis caminhos para uma mudança de postura assumida até então e que 
norteia o ensino tradicional dessa disciplina.

Existem muitos obstáculos que impedem que a política de inclusão 
aconteça plenamente em nosso cotidiano. Entre estes, a principal, sem dú-
vida, é o despreparo dos professores do ensino regular para permitir que ral 
inclusão aconteça em suas salas de aulas, geralmente repletas de alunos com 
os mais variados problemas sociais, disciplinares e aprendizagens (Bueno, 
1999; Glat, 2007). 

Bueno (1999) nos fala que para que o ensino seja de qualidade para os 
portadores de necessidades educativas especiais, na perspectiva de uma 
educação inclusiva, há muitos aspectos envolvidos, entre eles os dois tipos 
de docentes: professores “generalistas” do ensino regular, com o mínimo 
de conhecimento e prática sobre os mais variados alunos e professores; “es-
pecialistas” nas diferentes “necessidades educativas especiais”, seja para 
trabalhar direto com os alunos, seja para dar apoio ao trabalho realizado por 
professores de classes regulares que integrem esses alunos. 

O professor, agindo de acordo com a formação recebida, costuma privi-
legiar certos documentos em detrimentos de outros. Dessa forma, o saber 
pode se apresentar em um circuito repetitivo desvinculado da realidade do 
aluno, o que faz com que o sujeito mantenha uma prática alienada de sua 
realidade. 

É o que tem acontecido com a maioria de nossos professores, sejam 
eles “regulares” ou “especiais”. No entanto, é importante ressaltar que 
eles agem dessa forma em parte por não terem recebido, em seus cursos 
de formação e capacitação, sufi ciente embasamento que lhes possibilite es-
truturar sua própria prática pedagógica para atender às distintas formas de 
aprendizagem do alunado. 

Em consequência, não é de se surpreender que ainda não tenha havido 
uma efetiva integração e inclusão de alunos com necessidades educacionais 
especiais no sistema regular de ensino. O professor, no contexto de uma 
educação inclusiva, precisa, muito mais do que no passado, ser capacitado 
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para lidar com as diferenças, com as singularidades e a diversidade de todas 
as crianças, e não com um modelo de pensamento comum a todas elas. 

A validade da educação inclusiva, no entanto, é indiscutível, se consi-
derarmos que a criança interage com o meio, considerando-se sua maneira 
própria, diferente de entrar em contato com o mundo, respeitando sempre 
suas possibilidades e limites. Para Sassaki (1997), inclusão é “um processo 
pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus sistemas so-
ciais gerais, pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente, estas 
se preparam para assumir seus papéis na sociedade” (p.41). O ensino, re-
vendo esta frase, deve se adaptar às necessidades dos alunos, ao invés de ser 
ao contrário, ou seja, o aluno adaptar-se aos paradigmas preconcebidos a 
respeito do ritmo e da natureza e dos processos de aprendizagens. 

Como já dissemos, o ensino regular tem excluído, sistematicamente, 
larga escala da população escolar sob a justifi cativa de que esse alunado não 
reúne condições para usufruir o processo de escolarização por apresentar 
problemas de diversas ordens, ou, como podemos nos orientar pelas pala-
vras de Coll, Palácios & Marchesi (1995, p.11), “por apresentarem algum 
tipo de aprendizagem ao longo de sua escolarização, que exige uma atenção 
mais específi ca e maiores recursos educacionais do que os necessários para 
os colegas de sua idade”. 

Desse modo, Fonseca (1995) acredita que é preciso preparar todos os 
professores, com urgência, para se obter sucesso na inclusão, por meio de 
um processo de inserção progressiva. Porém, os professores só poderão 
adotar essa postura se forem adequadamente equipados, se sua formação 
for melhorada, se lhes forem dados meios de avaliar seus alunos e elaborar 
objetivos pedagógicos e podendo contar com uma orientação efi ciente nessa 
mudança de postura para buscar novas aquisições e competências. 

Olhando para os cursos que formam professores que irão atuar com 
a Educação Infantil e o Ensino Fundamental e com as séries iniciais, não 
se observa uma grande preocupação com relação à construção do conhe-
cimento à educação e do ensino. Falta o costume de se pesquisar sobre o 
trabalho escolar. 

Esses cursos, em sua maioria, priorizam a visão sobre o ensino regular 
voltado para as crianças que não possuem defi ciência, deixando de lado ou-
tros tipos de educação, tais como: educação de jovens e adultos, educação de 
portadores de necessidades especiais e educação indígena, tão importantes 
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quanto a mencionada acima. Os docentes que estão sendo formados não estão 
sendo preparados para lidar com as diferenças, sejam elas culturais ou éticas, 
situação essa que tem preocupado algumas entidades, ONGs e familiares.

Em geral, os profi ssionais têm esperança que os professores de Educação 
Especial primeiro se familiarizem tanto teoricamente quanto em termos de 
experiência com a criança e o jovem sem defi ciência física e intelectual. É 
difícil, se não impossível, compreender a criança com defi ciência intelectual 
sem ter uma boa perspectiva da criança sem defi ciência (Cruickshankem, 
1993, apud Capellini, 2001, p.43).

Os graus de conhecimento que deverão se exigir do professor variam 
de acordo com o tipo de público que ele irá trabalhar. Além disso, alguns 
especialistas recomendam que esses profi ssionais especializados não en-
tendam somente da área que irão atuar, mas saibam pelo menos um pouco 
das demais áreas também. Exemplo: o professor especialista em defi ciência 
visual, é interessante que ele saiba também de defi ciência auditiva, de defi -
ciência intelectual, e assim sucessivamente. 

Segundo Jerome Rothstein (1960, apud Capellini, 2001, p.39), “pode 
parecer cruel, mas a verdade é que um professor incompetente ou mal pre-
parado para a tarefa acarretará à criança retardada mental maior mal que a 
ausência de recursos de educação especial”.

Considerando os pressupostos destacados anteriormente, este traba-
lho procura analisar a real situação em que se encontra o docente especia-
lista em defi ciência visual da Diretoria de Bauru, seu envolvimento com os 
pressupostos teóricos e práticos atuais que regem o processo educativo re-
ferente aos alunos com necessidades educacionais especiais e qual seu papel 
frente ao processo de inclusão escolar, além de levantar os empecilhos enfren-
tados por esses docentes e que tipo de formação continuada vêm recebendo.

Metodologia

A coleta de dados se deu por meio de entrevista semiestruturada com a 
professora especialista em defi ciência visual da sala de recursos presente em 
uma escola do município de Bauru (SP), de cunho fenomenológico, a qual 
foi transcrita integralmente e submetida a uma análise qualitativa. A opção 
por métodos qualitativos se deu pelo fato de trabalharmos com uma reali-
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dade que não pode ser facilmente quantifi cada, mas que possui signifi cados 
e intencionalidade para os sujeitos consultados (Bogdan & Biklen, 1994).

Contamos também com a abordagem fenomenológica, de acordo com 
os autores Bicudo (1997), Martins (1992) Husserl, Heidegger ou Merleau-
Ponty (2006). Em conjunto a tais referências, contamos com orientações de 
pessoas e de trabalhos desenvolvidos sob a perspectiva fenomenológica e 
seguimos de perto seus passos, compreendendo suas motivações e seus mo-
dos de ação. Por esse motivo, inscrevemos nossa abordagem metodológica 
como “de inspiração fenomenológica”, pois isso nos parece mais adequado, 
mais sincero, mais possível.

Segundo Bardin, a análise de conteúdo se constitui em três partes: a pré-
análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados, a inferência 
e interpretação.

A pré-análise consiste em organizar e sistematizar ideias “... de maneira 
a conduzir a um esquema preciso do desenvolvimento das operações suces-
sivas, num plano de análise” (Bardin, 1977, p.95). Essa etapa foi realiza-
da com a escolha da docente especialista a ser entrevistada, tendo sempre 
como foco a relação dos professores com a defi ciência visual.

Ainda de acordo com Bardin, a codifi cação é um processo de transfor-
mação dos “dados brutos” em uma real representação do conteúdo, por 
meio de agregação (Bardin, 1977, p.103). A categorização complementa 
esse processo, uma vez que as categorias emergem dessa codifi cação.

O tratamento dos resultados foi feito por meio da elaboração das catego-
rias e sistematização das falas da docente especialista

Resultados e discussão

Como citado anteriormente, o foco deste trabalho foi analisar a situação 
em que se encontra o professor especialista em defi ciência visual presente 
em uma escola estadual no município de Bauru. 

Assim, uma primeira constatação interessante é que não há um plane-
jamento para as atividades diárias com os alunos defi cientes visuais. Tal si-
tuação é refl etida posteriormente na sala de aula regular, pois se observa que 
com essa falta de planejamento, os alunos defi cientes acabam por apenas no 
período em que está na sala de recursos, realizar as atividades, ou de tarefa 
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ou da classe (período contrário), portanto, esse local acaba tornando-se um 
local de reforço acadêmico ou não de apoio, como consta na legislação.

 Quando se questiona os professores da sala de aula comum com relação 
as funções da sala de recursos multifuncionais, em seus discursos eles afi r-
mam que a sala de recursos é o local de apoio pedagógico ao professor da 
sala comum, entretanto, a sua prática não condiz com seu discurso na me-
dida em que ele apenas, na maioria das vezes, solicita ao aluno que realize 
suas atividades de classe e tarefas na sala de recursos.

Realizada essa primeira observação, passemos a um detalhamento de 
alguns resultados. 

No município em questão, consta a presença de 28 alunos com defi -
ciência visual matriculados na rede pública de ensino em diversos níveis 
de escolaridade, sendo que a maioria encontra-se no Ensino Fundamen-
tal I (1a a 4a série). Para tanto, nesse município há uma carência de pro-
fi ssional especialista nessa área de atuação, contando com apenas duas 
professoras, que se revezam em turnos para assessorar esses alunos nas 
atividades didático-pedagógicas, elaboração de materiais e transcrição das 
atividades de classe para o braile.

Há seis máquinas braile da escola em questão que estão no conserto em 
São Paulo devido a má utilização do equipamento pelos alunos defi cientes. 
Com isso, os alunos preferem utilizar em seu dia a dia a reglete.

Em decorrência da presença dos alunos com defi ciência na sala de re-
cursos multifuncional por aproximadamente duas horas, com frequência 
de dois dias da semana, eles acabam por adquirir um envolvimento com as 
professoras especialistas presentes na sala, visto que o processo de alfabe-
tização escolar inicia por volta dos 6 anos de idade, fase em que iniciam os 
trabalhos na sala de recursos, fazendo com que exista por parte das docen-
tes uma preocupação com as ausências injustifi cadas dos alunos.

De acordo com Bandura (2005), essa questão de afetividade que é ad-
quirida com o passar do tempo do aluno com defi ciência na sala de recursos, 
demonstra que o papel do professor acaba sendo de apoio didático-peda-
gógico, ou seja, os alunos defi cientes muitas vezes preferem esclarecer suas 
dúvidas e afl ições com as professoras especialistas do que com os profes-
sores da sala de aula comum. Com isso, a relação afetiva entre os alunos 
defi cientes e as professoras da sala de recursos acaba tornando-se fragili-
zada com o tempo, como exemplifi cado na fala transcrita: “[...] e aí eu falo 
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todo dia pra mim: ‘Eu não vô me estressá! Eu não vô me estressá!’ Porque, 
sabe, a gente se envolve, a gente se preocupa” (fala da professora da sala de 
recursos).

Como destaca Bicudo (1997), em outro momento a professora relata que 
o trabalhar com esse público no ensino tem que acontecer pelo gostar do 
ofício de professor, pois sem essa motivação, o trabalho torna-se um fardo 
na vida desse profi ssional, como evidenciado na fala da docente especialis-
ta: “Porque, olha, pra gente trabalhá aqui, a gente tem que gostar mesmo. 
E eu não me vejo trabalhando em outro lugar a não ser nisso... Só que aqui 
a gente fi ca amarrada, não tem como fazer”.

Neste caso, a professora sente-se feliz ao ver-se trabalhando com os alu-
nos. Entretanto, a motivação extrínseca que está ocorrendo no dia a dia do 
trabalho acaba por limitar a ação docente, que se decepciona subordinado 
a regras de um sistema educacional que impõe ao professor como ele deve 
atuar em sala com seus alunos (Pajares, 1996): “[...] mas a gente não tem 
como deixá de se envolver. A gente tem um fofo na educação especial, mas 
a gente tem que chegá até um certo limite, né?”.

Constata-se que a grande maioria dos professores especialistas percebe esse 
limiar de envolvimento que tem que existir no trabalho escolar. Mas talvez a 
maior difi culdade dos professores seja trabalhar com a questão da frustração 
da família, que infelizmente, na maioria dos casos, demora a aceitar a defi -
ciência do fi lho, como aconteceu com os dois casos analisados na dissertação.

Quando a professora foi questionada com relação ao que ela entende por 
ser sala de recursos, há a concepção dela que tem recursos pedagógicos e que 
tem a função de apoio. Entretanto, a difi culdade encontra-se em saber exa-
tamente qual é o seu papel, visto que ela deveria trabalhar em conjunto com 
os professores da sala regular, o que muitas vezes não acontece pela falta de 
interesse por parte dos professores da sala comum na temática da educação 
especial, falta de tempo para o estudo relacionado à inclusão, falta de capa-
citação adequada para atuar com esses alunos e principalmente a falta de 
discussão deste tema nos cursos de licenciatura, entre outros fatores.

Observa-se que na Lei no 9394/96 (Brasil, 1996), existe um item que 
menciona a necessidade de capacitar os professores, principalmente os pre-
sentes na rede pública, pela responsabilidade que têm em relação ao traba-
lho desenvolvido com a maioria das crianças e adolescentes em idade esco-
lar. Algumas questões são de fundamental importância, a ser abordadas na 
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capacitação. Sendo que esta teria que abordar questões voltadas tanto para o 
melhor convívio e entendimento com esses alunos com necessidades educa-
cionais especiais quanto aos seus processos de aprendizagem e necessidades 
adaptativas. Contudo, o que se percebe é que para essa mudança ocorrer, 
torna-se necessário ir muito além de simples capacitações e especializações 
de caráter informativo para os professores lidarem com essa população. 

A fragmentação está presente com relação à articulação entre as discipli-
nas contempladas no currículo tradicional. Essa fragmentação acompanha os 
cursos de formação no que diz respeito à formação geral e específi ca, à teoria e 
prática e à formação permanente do professor durante sua vida profi ssional. 

Neste sentido, verifi ca-se que, segundo a especialista, quando há alguns 
cursos disponíveis na área da educação inclusiva, poucos professores se in-
teressam, como se observa na fala: “[...] quando tem alguma coisa que apa-
rece, tipo assim no fi nal de semana [...] não tem ninguém que se interessa 
[...] é bem poucos assim os que querem, aí a gente faz uma orientação pra 
eles antes de começarem.”

Já com relação à nova política do governo do Estado de São Paulo, obser-
va-se, de acordo com o relato da professora, que as capacitações presenciais 
estão sendo ofertadas apenas para os coordenadores da Educação Especial 
das secretarias e/ou diretorias de ensino, que fi cam responsáveis por repas-
sar as informações aos professores especialistas, o que infelizmente não tem 
ocorrido com a frequência que é desejada.

Finalmente, relacionado ao material pedagógico enviado às escolas es-
taduais para orientar o professor em sua prática da sala de aula, observa-se 
que, apesar de ser apostilado, há uma boa coerência na estrutura em que foi 
elaborado. Entretanto, a difi culdade é o material para defi cientes visuais, 
pois não foi distribuído aos alunos o material em braile, que seria de grande 
importância para os alunos conseguirem, provavelmente, obter maior êxito 
em sua aprendizagem.

Considerações fi nais

Apresentamos aqui uma breve síntese dos resultados discutidos ao lon-
go do artigo. Em primeiro lugar, os dados mostram que o professor especia-
lista, infelizmente, pelo excesso de atividade em sua jornada diária, acaba 
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por, às vezes, negligenciar o processo educativo com os alunos, consentindo 
que muitas vezes aconteça o reforço e não o apoio pedagógico necessário 
para auxiliar os alunos.

Foram encontrados durante a pesquisa diversos fatores que concretizam 
o papel do professor especialista na sala de recursos multifuncional. Alguns 
deles se ligam a problemas mais gerais da sociedade e da educação, como, 
por exemplo, a situação encontrada nas escolas de educação básica com a 
presença dos alunos defi cientes, que muitas vezes não são incluídos na sala 
de aula e sim apenas inseridos na sala de aula, o que signifi ca que os profes-
sores especialistas têm por função dar todo o suporte necessário aos profes-
sores da sala de aula comum. 

Neste caso, a difi culdade está na articulação entre os docentes, visto que 
o professor da sala regular muitas vezes encontra-se com a carga horária de 
trabalho elevada e com pouco tempo para dedicar-se a esses alunos e a ade-
quações curriculares necessárias para a melhor aprendizagem dos alunos.

Não obstante tais problemas, a questão do envolvimento afetivo entre 
o especialista e o aluno tende a aumentar com a frequência dos alunos na 
sala de recursos, diferentemente com o que acontece com a relação familiar, 
que é inversamente proporcional à frequência do aluno na sala, pois com 
isso, os professores especialistas começam a “sofrer” com os alunos e com 
as difi culdades das famílias.

Finalmente, apontado na fala da professora, o trabalho com os defi cien-
tes tem de ser realizado com prazer, ou seja, ele tem de sentir-se bem à von-
tade não só com relação ao conteúdo pedagógico a ser ensinado como tam-
bém com as relações que vão sendo criadas e que aos poucos acabam sendo 
fragilizadas com o tempo.
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