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INTRODUÇÃO

De acordo com o artigo 58º da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional, a educação especial é definida como uma “modalidade de educa-
ção escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino [...].” (BRA-
SIL, 1996). Esta proposição traz para escola regular alguns desafios emergentes
tendo em vista a necessidade de implementação dessa legislação e de atendi-
mento a essa nova demanda. Estes desafios envolvem: construir uma escola que
atenda a todos; garantir não apenas o acesso à escola, mas a permanência e
oferecer uma educação com qualidade voltada para o atendimento às necessida-
des do educando. Isto implica num processo de adaptação e reestruturação da
escola como um todo às demandas dos alunos e não a adequação destes ao que
é oferecido pelas instituições de ensino.

Deste modo, a proposta de escola inclusiva requer: a superação de práti-
cas excludentes e da concepção de homogeneização dos grupos; a promoção de
acessibilidade arquitetônica; a quebra de barreiras atitudinais e a superação do
ensino monológico baseado na transmissão. “O especial da educação traduz-se
por meios para atender à diversidade.” (CARVALHO, 1997, p. 59).
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Diante dessa premente necessidade de adequar a escola para receber alu-
nos com deficiência, esta pesquisa, realizada em municípios do Vale do Jiquiriçá,
objetivou investigar o perfil e as condições de atendimento às pessoas com Ne-
cessidades Educacionais Especiais (NEE) na rede regular de ensino nesta região
do estado da Bahia. O Vale do Jiquiriçá faz parte da região econômica do
Recôncavo Sul da Bahia e compreende 23 municípios.

De acordo com dados do Censo Demográfico (IBGE, 2000), cerca de
14% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. No Nordeste do
Brasil este total atinge 16,8% da população, sendo este o maior índice dentre
todas as demais regiões (Tabela 1). No Vale do Jiquiriçá essa realidade não é
diferente, embora não haja dados precisos sobre as deficiências existentes.

REGIÕES

Norte      14,7                              15,7                              12,5

Nordeste      16,8                              17,0                              16,3

Sudeste      13,1                              13,0                              13,8

Sul      14,3                              13,8                              16,5

Centro-Oeste      13,9                              14,0                              13,1

Brasil      14,5                              14,3                              15,2

Tabela 1 - Proporção da população residente, portadora de pelo menos uma das deficiências investigadas,

por situação do domicílio, segundo as Grandes Regiões – 2000.

Fonte: IBGE, 2000.

Historicamente, as pessoas com deficiência foram excluídas do processo
social por não atenderem ao projeto produtivo das diferentes sociedades. Po-
rém, as discussões sobre educação para todos possibilitaram uma movimenta-
ção na sociedade mundial rumo a defesa de um processo de educação inclusiva
para pessoas com NEE. Este movimento mundial teve alguns marcos históricos

Proporção da população residente, portadora de pelos menos
uma das deficiências investigadas (%)

Total                            Urbana                          Rural
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importantes. Em 1990, durante reunião da Unesco, em Jomtien – Tailândia,
foram aprovados os objetivos da educação para todos. Em 1994, em Salamanca
– Espanha, a Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais:
acesso e qualidade forneceu elementos para a produção do documento conheci-
do como Declaração de Salamanca, que estabelece os princípios da inclusão de
pessoas com necessidades educacionais especiais. Em 1996, no Brasil a aprova-
ção da Lei n. 9.394 ratifica as conquistas do movimento mundial pela inclusão
e qualidade do ensino. Porém, é importante questionar se esse decreto político
demolirá tão facilmente as barreiras simbólicas quanto às barreiras materiais
existentes na sociedade (JODELET, 2005).

Diante da realidade legal da inclusão no Brasil, a problemática desta pes-
quisa envolve o atendimento às pessoas com deficiência na escola regular em
municípios do Vale do Jiquiriçá, especificamente com relação às deficiências
atendidas; às condições de inclusão nas escolas quanto à acessibilidade, barrei-
ras arquitetônicas, adaptações curriculares, barreiras atitudinais, formação do
professor e concepção de gestores acerca da inclusão educacional.

O PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA

Essa investigação foi desenvolvida como uma pesquisa exploratória com
caráter descritivo-analítico, com vistas a avaliar os processos educacionais in-
clusivos das diversas deficiências atendidas no Vale do Jiquiriçá. Essa
metodologia de pesquisa permite ao pesquisador uma descrição e uma análise
do seu campo empírico de modo a conhecê-lo, compreendê-lo para melhor
explorá-lo.

Diante da abrangência do Vale do Jiquiriçá, a opção foi de realizar esta
pesquisa em 20% dos municípios desta região, dando preferência aos locais de
pertencimento dos alunos do Curso de Licenciatura em Pedagogia da UFRB –
Campus Amargosa. Deste modo, a investigação foi desenvolvida nos municípi-
os de Amargosa, Mutuípe e Ubaíra. Esta opção vinculou-se a maior viabilidade
do desenvolvimento da investigação nestas cidades onde se têm alunos residen-
tes.

Minayo (1992 apud CRUZ NETO, 1994, p. 53), concebe o campo
empírico de investigação como “o recorte que o pesquisador faz em termos de
espaço, representando uma realidade empírica a ser estudada a partir de con-
cepções teóricas que fundamentam o objetivo da investigação.”
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Inicialmente foi feito o levantamento das escolas que atendem a alunos
com deficiência, através do Censo Escolar realizado pelas Secretarias de Educa-
ção dos municípios envolvidos e pela Diretoria Regional de Educação, DIREC
29. Em seguida, foi levantado junto aos gestores das escolas regulares o perfil
das deficiências atendidas nos municípios, caracterizando as condições reais e as
necessidades das escolas para melhor atendimento às pessoas com deficiência.
Essas etapas contribuíram para análise do processo de atendimento das pessoas
com deficiência nas escolas regulares no Vale do Jiquiriçá.

Para a construção dos dados nesses campos empíricos foram utilizados
instrumentos de pesquisa como: entrevistas; análise de documentos oficiais -
como o censo escolar - e questionários para diretores. Através desses instrumen-
tos foi possível obter dados objetivos, estatísticos e subjetivos relacionados “aos
valores às atitudes e às opiniões dos sujeitos entrevistados.” (CRUZ NETO,
1994, p. 58). Os documentos oficiais possibilitaram o acesso a dados importan-
tes tendo a vantagem de serem fontes relativamente estáveis de pesquisa
(MACEDO, 2006, p. 108). Os questionários constaram de questões abertas e
fechadas com vistas a identificar a concepção dos gestores sobre o processo da
inclusão, bem como as necessidades e dificuldades vivenciadas pela escola neste
processo.

OS “ACHADOS” PRELIMINARES DA PESQUISA

Esta investigação foi desenvolvida em 15 escolas da zona urbana e 19
escolas da zona rural totalizando 34 escolas investigadas nos três municípios.
Os resultados preliminares da pesquisa apontam que o tipo de deficiência mais
frequente nos municípios pesquisados no Vale do Jiquiriçá é a deficiência men-
tal, seguido pela deficiência visual, deficiência física e deficiência auditiva (Figu-
ra 1). No entanto, ao tempo em que os gestores afirmam que a própria escola
faz o “diagnóstico” dessas deficiências, mesmo em caso de deficiência mental e
transtorno de comportamento, eles apontam que não há formação específica
dos profissionais da educação nas escolas para atendimento a pessoas com defi-
ciência.

Nesse momento, torna-se importante tecer algumas considerações. Em
primeiro lugar, a ausência de um “diagnóstico” preciso das deficiências impede
um trabalho pedagógico mais eficaz. Não estamos com isso defendendo o mo-
delo médico que enfatizava as limitações trazidas pela deficiência, mas discutin-
do que o acesso a bens e serviços, como assistência a saúde, é condição de cida-
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dania, portanto precisa ser garantido a todos os cidadãos brasileiros. Em segun-
do lugar, precisamos questionar a competência da escola em fazer diagnóstico
das deficiências. Por exemplo, como um aluno com baixa visão, sem diagnóstico
preciso, pode ser auxiliado em seu processo de inclusão escolar? Não defende-
mos rotulações que criem estigmas, mas fazemos apologia a que minimamente
o cidadão possa ser atendido em suas reais necessidades para que a escola esteja
em condições de possibilitar a inclusão favorecendo a permanência e o desen-
volvimento desses sujeitos em seu espaço.

Figura 1 - Tipos de deficiências atendidas em municípios do Vale do Jiquiriçá.

Fonte: Dados da pesquisa.

De acordo com a Figura 2, observa-se que 52% dos gestores afirmam que
o acompanhamento dos alunos com deficiência na escola é feito apenas pelos
professores e que estes não contam com o apoio de profissionais especializados e
nem com o apoio da família para a realização do trabalho pedagógico.

Essa realidade encontrada também revela as distorções na implementação
da política de educação inclusiva, principalmente se comparada ao que está
garantido na legislação brasileira que prevê o suporte para que a inclusão acon-
teça.
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Figura 2 - Acompanhamento aos alunos com deficiência no Vale do Jiquiriçá.

Fonte: Dados da pesquisa.

Diante desse hiato existente entre o que está previsto na legislação e a
implementação do processo de educação inclusiva, 68% dos gestores afirmam
que não há qualquer tipo de apoio diferenciado aos professores que atendem a
alunos com deficiência. Apenas 16% dos gestores encaminham os docentes para
cursos de formação continuada na área de educação inclusiva. Somente 12%
informam a existência de orientação pedagógica aos professores que trabalham
com alunos com necessidades educacionais especiais. Por fim, apenas 4% das
escolas reduzem o número de alunos nas salas que atendem a pessoas com defi-
ciência (Figura 3).

Figura 3 - Apoio aos professores que trabalham com pessoas com deficiência no Vale do Jiquiriçá.

Fonte: Dados da pesquisa.
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Mais uma vez esses dados revelam que a operacionalização da inclusão no
Vale do Jiquiriçá não tem acontecido de forma concomitante com a elaboração
de políticas públicas que favoreçam esse processo. Isso pode comprometer não
apenas a eficácia da inclusão, mas sobretudo os resultados das pessoas com de-
ficiência no espaço da escola regular, transformando a proposta da inclusão numa
experiência perversa para quem não tem garantia de atendimento às necessida-
des mínimas de acessibilidade à escola e ao currículo.

Observa-se na Figura 4 que a efetivação da política de educação in-
clusiva no Vale do Jiquiriçá remete a barreiras para que essa prática promo-
va a qualidade na educação. De acordo com 51% dos gestores, a maior
barreira para que a inclusão seja uma realidade é a falta de formação dos
professores para o trabalho com a diversidade. Enquanto que 33% conside-
ram que a ausência de recursos materiais impede o processo de educação
inclusiva.

Figura 4 - Barreiras para inclusão nas escolas do Vale do Jiquiriçá.

Fonte: Dados da pesquisa.

Diante disso, apenas 22% dos gestores se mostram favoráveis à educação
inclusiva sem restrições. Dos 74% que afirmam ser favoráveis colocam restri-
ções como: a existência de apoio de equipe multidisciplinar, realização de cursos
de formação continuada do professor e 4% colocam-se favoráveis à inclusão
apenas em casos de deficiência física. Os 4% restantes são contrários a inclusão
(Figura 5).
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Figura 5 - Concepção dos gestores sobre a inclusão educacional no Vale do Jiquiriçá.

Fonte: Dados da pesquisa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos dados construídos durante esta investigação possibilita o
desvelamento e a compreensão da realidade da implementação da inclusão de
pessoas com deficiência em escolas regulares no Vale do Jiquiriçá.

Diante da realidade encontrada é importante tensionar a tentativa de
implementação de inclusão escolar sem que se garantam fatores imprescindí-
veis. Em primeiro lugar, a operacionalização da educação inclusiva requer que
se inicie concomitantemente um processo de transformação social, tendo em
vista que a escola é um microespaço da sociedade e que esta não é inclusiva em
suas práticas. Em segundo lugar, a inexistência de políticas públicas que
viabilizem a inclusão educacional dificulta a implementação da mesma. Tais
políticas devem envolver a formação do professor, a garantia de acessibilidade
ao espaço escolar e ao currículo, bem como o acesso a recursos materiais e hu-
manos, como impressora Braille, ampliação de textos, intérprete da Língua
Brasileira de Sinais (Libras), carteiras adaptadas, dentre outros, que favoreçam o
processo de aprendizagem do aluno com deficiência.

Espera-se que o reconhecimento desta realidade possibilite um maior
conhecimento com vistas à elaboração de políticas públicas de atendimento a
pessoas com necessidades educacionais especiais nesta região do estado da Bahia.
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