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INTRODUÇÃO

O presente estudo decorre da pesquisa intitulada Educação Especial nas
Escolas da Rede Municipal de Feira de Santana: identificação e caracterização do aten-
dimento, desenvolvida pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Especial
(GEPEE), do qual fazemos parte na condição de bolsistas de Iniciação Científica
pela Fundação de amparo à pesquisa do estado da Bahia (Fapesb) e graduandos
da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).

Tal experiência tem nos permitido visualizar o atendimento dispensado
aos estudantes com Necessidades Educativas Especiais (NEE) nas escolas da
Rede Municipal situadas na zona urbana de Feira de Santana, especificamente,
nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, tornando possível uma mai-
or aproximação com a realidade da educação inclusiva no nosso município.

A inclusão de alunos com NEE tem-se constituído numa aspiração com-
partilhada universalmente, embora a sociedade ainda se encontre em um pro-
cesso de conscientização sobre os valores éticos e morais das relações humanas,
no sentido de converter-se em uma organização social, efetivamente, inclusiva.
Tal situação é preocupante, principalmente, no caso dos alunos com NEE, con-
forme pode ser evidenciado observando os dados publicados em 2000 pelo Mi-
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nistério da Educação e Cultura (MEC) os quais revelam que cerca de 6 milhões
de pessoas em idade escolar tem alguma necessidade educativa especial e, den-
tre estas, apenas 5% recebem algum tipo de atenção educativa e/ou terapêuti-
ca. Trazendo a problemática para a realidade de Feira de Santana, pode-se per-
ceber, em consulta ao Relatório do Centro de Apoio Pedagógico de Feira de
Santana, da Diretoria Regional de Educação (DIREC/02), e consulta à Secreta-
ria Municipal de Educação (Seduc) e ao Centro de Apoio Pedagógico (CAP),
que 43 escolas estaduais e 30 escolas municipais têm acesso aos serviços de
apoio pedagógico. Nesse contexto, o CAP atende a 191 alunos com NEE e,
além disso, a Seduc informa que presta atendimento pedagógico e
psicopedagógico a um contingente que se aproxima de 220 alunos, sendo estes,
oriundos de 56 escolas do município.

Entretanto, é importante ressaltar que os funcionários das referidas insti-
tuições esclarecem que os dados, acima mencionados, são coletados mediante
formulários encaminhados às escolas, porém, quando devolvidos, os mesmos
voltam com informações equivocadas em virtude da confusão terminológica
sobre o conceito de NEE. De modo que, tal expressão “remete ao docente a
busca da resposta educativa que alguns educandos precisam em determinados
momentos ou situações, não incluem só a alunos com déficit, motor ou intelec-
tual.” (LÓPEZ MACHIN, 2000, p. 24). Portanto, estas constatações reforça-
ram a relevância deste estudo, no sentido de conhecer a população com NEE e
os serviços que a elas são oferecidos em Feira de Santana, com o objetivo final de
contribuir para o aprimoramento dos serviços educativos já existentes dispensa-
dos aos referidos alunos.

RECORRENDO À LITERATURA

O tema educação inclusiva tem ocupado considerável espaço nos debates
político-educacionais no Brasil e, neles, estão presentes as demandas educativas
dos alunos, resultantes de características físicas, étnicas, culturais, socioeconômicas,
etc. Tem-se constatado também a implementação de diversas políticas públicas
no sentido de promover transformações no âmbito educacional e provocar mu-
danças no funcionamento dos sistemas de ensino e na qualidade do atendimento
à diversidade presente no ambiente escolar.

Apesar da análise de vários estudiosos da temática contemplada nesta
investigação, o aporte teórico, em sua essência, está baseado nos postulados da
Escola Sócio-Histórico-Cultural representada por Vygotsky. De modo que, este,



93

defende a ideia de que a educação deve ser centrada no potencial do aluno, onde
o desenvolvimento psicológico seja olhado de maneira prospectiva, ou seja, para
além do momento atual. O mesmo autor afirma, ainda, que não deve haver
diferenças entre crianças, mesmo que a distinção entre elas vá se construir no
modo como se desenvolve na interação com o seu entorno (VYGOTSKY, 1989).

Nos dias atuais, a sociedade brasileira, seguindo a tendência mundial,
exige cada vez mais dos poderes públicos uma resposta afirmativa no tocante à
educação das pessoas com necessidades educativas especiais, as quais requerem
respeito, para conviver, produzir e atuar nesta sociedade, gozando dos mesmos
direitos e deveres, independentemente das suas diferenças. Essa tendência en-
contra-se respaldada por documentos oficiais de âmbito nacional e internacio-
nal, fundamentando-se na Declaração Universal dos Direitos do Homem (ONU,
1948), na Declaração de Salamanca (1994), e no contexto brasileiro, na Consti-
tuição de 1988, especialmente, em seu artigo n. 208, e na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDBEN), n. 9.394/96. As transformações empre-
endidas nestes documentos têm como justificativa a necessidade de alcançar a
equidade, traduzida pela universalização do acesso de todos, à escola e a quali-
dade do Ensino.

Estes documentos merecem destaque, de forma específica, por versar so-
bre as recomendações relativas à busca por uma efetiva inclusão das pessoas
com deficiência em todos os segmentos da sociedade. Desse modo, é importan-
te que os profissionais que prestam apoio pedagógico a estas pessoas, conheçam
tais documentos, pois o educador também desempenha um papel político fun-
damental para o desenvolvimento da cidadania. Ademais, estas leis são verda-
deiros marcos históricos, cuja discussão no âmbito nacional e internacional tem
sido bastante ampla e produtiva.

Nesse sentido, procura-se criar condições dentro da escola para que todos
os alunos, com suas diferenças, possam se desenvolver e usufruir, com autono-
mia, do máximo de oportunidades de aprendizagem. Logo, as mudanças pro-
postas para a escola, são as bases fundamentais do processo de inclusão educativa,
constituindo-se, assim, como um imperativo moral, principalmente, numa so-
ciedade tão excludente quanto à brasileira.

Com relação às diferenças, é válido considerar o que diz Mader (1997, p.
47) ao ressaltar que “um novo paradigma está nascendo, um paradigma que
considera a diferença como algo inerente na relação entre os seres humanos.”
Assim, o estar junto no cotidiano vai promover a todos os sujeitos ativos no
processo educativo a aprendizagem de valores e atitudes positivas que visam a
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aceitação, ao respeito e a valorização das diferenças e potencialidades de cada
educando, tanto no âmbito escolar, quanto no familiar e social.

A partir disso, verifica-se que a formação docente e a prática educativa
dos profissionais que atuam com alunos que apresentam algum tipo de defici-
ência (sensorial, motora, mental ou a associação de duas ou mais destas modali-
dades) são, sem dúvida, bases essenciais que sustentam a inclusão escolar. No
entanto, essa formação só contribui de forma significativa quando associada às
adaptações físicas, curriculares e atitudinais por parte das instituições de ensino,
ou seja, promover não apenas uma integração física dos alunos com NEE no
ambiente escolar, mas garantir a participação dos mesmos em atividades essen-
ciais ao currículo do ensino regular. Esta ideia fundamenta-se na concepção de
projeto político-pedagógico proposto pelo MEC

O projeto político-pedagógico é um instrumento técnico e polí-

tico que orienta as atividades da escola, delineando a proposta
educacional e a especificação da organização e os recursos a se-

rem disponibilizados para sua implementação. Os princípios e

objetivos de ordem filosófica, política e técnica permitem pro-
gramar a ação educacional, imprimindo-lhe caráter, direção, sen-

tido e integração, articulando-se com as seguintes dimensões da

administração escolar: pedagógico-curricular, administrativa fi-
nanceira, organizacional-operacional, comunitária, sistêmica e

de convivência são os fundamentos que orientam a proposta edu-

cacional. (BRASIL, 2005, p.114).

Assim sendo, é imprescindível que as instituições de ensino que atuam
com alunos com NEE adaptem-se fisicamente para a inserção dos mesmos e
tenham seu quadro docente formado por profissionais aptos a trabalhar com os
respectivos alunos, de modo que possam atender as diferenças individuais e o
desenvolvimento de suas potencialidades, criando condições concretas de apren-
dizagem e capacitando-as para sua inserção ao mercado de trabalho.

Com base nessas discussões, conclui-se que a escola inclusiva precisa pos-
suir um bom projeto pedagógico, diante do qual, toda a equipe escolar irá dis-
cutir tentar entender, promover transformações em sua organização e funciona-
mento, visando atender aos diversos tipos de necessidades. É fundamental tam-
bém, que os professores desenvolvam o domínio teórico-prático sobre as con-
cepções de ensino e aprendizagem, buscando sempre o aperfeiçoamento de sua
prática, mediante observação sistemática dos avanços e necessidades/dificulda-
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des dos alunos. Então, faz-se mister que o professor seja um estudioso e um
investigador dos resultados de sua atuação, a fim de aperfeiçoar sua prática.
Sobre tal questão, Perrenoud (2000, p. 155) afirma que a competência mais
importante dos docentes seja a de “[...] administrar a sua própria formação
contínua, porque ela condiciona o desenvolvimento de todas as outras [...].”
Neste sentido, a atitude e o estilo de ensino do docente representam fatores
primordiais para assegurar o êxito de todos. Logo, uma nova abordagem educa-
cional pressupõe pensar o ensino a partir de uma atitude aberta, flexível e,
sobretudo, reflexiva em relação à própria prática educacional.

A METODOLOGIA

A pesquisa proposta é caracterizada como descritiva e fundamenta-se na
abordagem qualitativa com aspectos quantitativos para melhor compreensão e
visualização do objeto estudado. Para viabilização deste estudo e a obtenção dos
dados foram realizadas observações in locus, entrevistas semiestruturadas, ques-
tionários, análise de documentos apresentados pela família à escola (relatórios
mádicos) seccionada em três eixos temáticos. O primeiro eixo contempla ques-
tões relacionadas à caracterização do atendimento aos alunos com NEE, o se-
gundo relacionado ao ambiente físico e aos recursos necessários a um atendi-
mento que contemple a autonomia dos educandos e o terceiro eixo está relaci-
onado às questões didático-pedagógicas. Busca-se mediante estes instrumentos
captar informações que possibilitem a apreensão do fenômeno a ser estudado.

Também serão analisadas as mudanças implementadas nas práticas das
escolas (gestão) e de sala de aula (metodologia de ensino) no que diz respeito à
garantia de uma aprendizagem bem sucedida a todos os estudantes. Busca-se
mediante estes instrumentos captar informações que possibilitem a apreensão
do fenômeno a ser estudado, isto é, a inclusão escolar. Com relação ao atendi-
mento pedagógico dispensado aos alunos com NEE na rede municipal de ensi-
no de Feira de Santana, verifica-se que trata-se de um objeto ainda não explora-
do. Nesse sentido, o problema foco de nosso estudo é a necessidade urgente de
conhecer a realidade da população dos alunos com NEE inseridos nas escolas
municipais de Feira de Santana, a maneira como estão sendo incluídos e os
recursos ou adaptações utilizadas no processo.

Os resultados serão apresentados através de relatório, sendo ilustrado com
tabelas, gráficos, resumos, artigos e outras formas possíveis de divulgação cien-
tífica. Pretende-se que a pesquisa possa servir como fonte de consulta e indica-
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dores sociais para possíveis implantações de políticas públicas municipais volta-
das para a educação de alunos com NEE na cidade de Feira de Santana.

Os sujeitos selecionados para o estudo são os professores das 56 escolas do
ensino fundamental (1ª a 4ª série) da rede pública municipal, da zona urbana do
município de Feira de Santana, que tenham em sua sala de aula alunos com
NEE. A população corresponde à totalidade de professores que correspondam a
esta exigência.

DADOS PARCIAIS DA PESQUISA

Apesar de a pesquisa ainda estar em andamento, já é possível fazer algu-
mas considerações sobre as revelações obtidas até o momento. Dessa forma, a
observação e a coleta de dados demonstram que existe um alto percentual de
professores (90%) atuando com alunos com NEE sem uma preparação específi-
ca, tanto no que diz respeito à formação inicial, quanto à formação continuada
para o atendimento a esse alunado. Verifica-se, ainda, que a precariedade no
processo de formação repercute, de forma negativa, na construção da autono-
mia do educando, uma vez que o professor tende a primar pela homogeneidade,
objetivando um aluno “ideal”, e, nesta direção, prioriza as deficiências em detri-
mento das potencialidades, indo de encontro aos princípios inclusivistas.

Ainda neste âmbito, observou-se que as atividades desenvolvidas pelos
professores, geralmente, não propiciam o desenvolvimento da autonomia, já
que são atividades mecânicas e repetitivas, as quais não contribuem para o de-
senvolvimento de habilidades cognitivas e da emancipação do sujeito. Tal pos-
tura reflete a concepção reducionista com relação ao aluno com deficiência, sen-
do a mesma, influenciada pelo seu processo de formação, o qual, geralmente,
não contempla a temática da educação inclusiva de forma satisfatória.

Observou-se também a inexistência de adaptação curricular, tanto no
que se refere às adaptações significativas quanto às não-significativas. Neste
contexto, as especificidades dos alunos não são levadas em consideração, aspec-
to que influencia diretamente no processo de ensino-aprendizagem, implicando
dificuldades para os alunos e intensificando a exclusão dos mesmos no espaço
escolar.

Além disso, pode-se perceber uma grande dificuldade relativa à comuni-
cação e à acessibilidade dos alunos com NEE no ambiente escolar. No que se
refere à comunicação, a dificuldade é mais visível na relação entre professor e
aluno com deficiência auditiva ou visual. Fato que se deve à falta de intérpretes
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da Língua Brasileira de Sinais (Libras) de pessoas com domínio no sistema Braille
para facilitar, assim, tal mediação. Esta condição provoca certo distanciamento
entre os sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, visto que a
linguagem é um fator essencial para o desenvolvimento do ser humano.

Com relação às barreiras arquitetônicas observou-se que as escolas visita-
das não apresentam adaptações em sua estrutura física como rampas, alarga-
mento de portas, banheiros adaptados etc., elementos que garantem a acessibi-
lidade dos alunos que utilizam cadeiras de roda. Portanto, pertinente relembrar
que a construção de uma escola inclusiva com vistas à formação da autonomia
do educando exige a superação de barreiras arquitetônicas, psicossociais e peda-
gógicas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir desses pressupostos, constatou-se que, na maioria das escolas da
rede municipal de Feira de Santana, os docentes integram, mas não incluem os
alunos com NEE em sua proposta pedagógica. Isto decorre da falta de um
planejamento mais específico para orientar os processos de ensino-aprendiza-
gem que tem lugar na sala de aula, de maneira que o professor consiga dar uma
resposta à turma como um todo, além de atender às particularidades de cada
aluno. Por esta razão, é fundamental reforçar que o planejamento seja construído
de maneira flexível, a fim de atingir o máximo de interação e participação de
todos nas atividades propostas.

Através desta pesquisa, pode-se constatar, ainda, que muitas das dificul-
dades vividas pelos alunos no processo de aprendizagem, derivam da maneira
como o professor organiza suas atividades, da ausência de metodologias dife-
renciadas e de recursos didáticos específicos, além dos critérios e procedimentos
de avaliação, os quais não respondem de modo satisfatório aos alunos com ne-
cessidades especiais. A esse respeito, vale ressaltar que, em 2004, a Unesco
publicou o material voltado para a formação de professores denominado Mu-
dando as práticas de ensino: usando diferenciação curricular para responder a diversida-
de na sala de aula, cujo conteúdo, pode ser válido para contribuir com a prática
docente já que o mesmo explicita como o professor pode diferenciar a apresen-
tação, a maneira de promover as atividades e a avaliação do conteúdo curricular
no sentido de ajudar todos os alunos a aprenderem e participarem mais ativa-
mente em sala de aula.
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Em resposta a essas constatações, a presente pesquisa visa contribuir para
o processo de melhoria da qualidade do ensino e da equidade da educação no
município de Feira de Santana, através de dados relevantes com vistas à forma-
ção de um centro de documentação na área de educação especial. Tais dados
podem constituir em fonte de consulta e indicadores sociais para a elaboração
de políticas públicas e possíveis projetos de intervenção direcionados ao atendi-
mento de alunos com NEE da rede pública de ensino.
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