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RESUMO:

Trabalhar com a inclusão de alunos Portadores de Necessidades Educativas

Especiais é travar uma luta mental, social e educacional contra algumas pessoas

preconceituosas. Portanto, tem como proposta conscientizar não só alguns professores, mas,

todos os envolvidos no sistema educacional. Ressalta-se também que a Política Nacional

de Educação Especial, está buscando profissionais atuantes na área educacional para fazer

crescer de forma inovadora a Educação Especial. Foi pensando na proposta dessa política,

que este artigo foi sendo guiado pelos novos caminhos da política pedagógica e, também

por opiniões formadas a partir de diálogos e questionários realizados com educando,

educadores, familiares que deixaram transparecer o desejo de uma renovação escolar,

principalmente, uma transformação no ensino de Língua Portuguesa, já que esta é quem
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prepara o ser humano para a exposição das suas idéias. Destaca-se a fundamentação teórica

construída com base em autores de credibilidade a exemplo de RODRIGUES (2006),

FRIGOTTO (1991), CUOMO (1991), MONTOAN (1999), SILVA (2002) e STAINBACK

(1999).

Palavras-chave: Sociedade, Educação Inclusão, Língua Portuguesa.

ABSTRACT:

To work with the inclusion of Carrying pupils of Educative Necessities Special is to

stop a mental, social and educational fight against some prejudiced people. Therefore, it has

as proposal to not only acquire knowledge some professors, but, all the involved ones in the

educational system. It is also stander out that the National Politics of Special Education, is

searching professional operating in the educational area to make to grow of innovative form

the Special Education. Politics was thinking about the proposal of this, that this article was

being guided for the new ways of pedagogical politics e, for opinions also formed from

dialogues and questionnaires carried through with descends, educators, familiar that they

had left to be transparent the desire of a pertaining to school renewal, mainly, a

transformation in the education of Portuguese Language, since this is who prepares the

human being for the exposition of its ideas. Theoretical recital constructed to authors of

credibilidades the example of RODRIGUES (2006), MANTOAN (1997), SILVA (1987),

STAINBACK (1999) , and KARAGIANNIS to it is distinguished on the basis of (1999).

Word-key: Society, Inclusive Education, Portuguese Language.
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A AQUISIÇÃO COGNITIVA DO PORTADOR DE
NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS NO ESTUDO DE

LÍNGUA PORTUGUESA

I. INTRODUÇÃO

A proposta atual de inclusão envolve escolas do país inteiro, em todos os níveis:

da Educação Infantil à Educação Superior. Porém, a diversidade das questões a considerar

merece ampla reflexão. Com base nessa temática e com suas possíveis implicações, este

artigo procura indicar caminhos para auxiliar os educadores de Língua Portuguesa em sua

prática de ensino a pessoas com necessidades especiais, enfocando a importância da relação

entre Educação Inclusiva e a Educação Especial – uma visão mais consistente que,

infelizmente, não tem sido proporcionada pela sociedade.

Com isso o presente trabalho procura, dentro de uma perspectiva de sensibilização

responder a uma necessidade pedagógica, no campo da educação especial e da reabilitação,

isto é, assumir a educação e a reabilitação total dos “seres humanos diferentes”, que

representam 10% da população geral. Sendo assim, a Exclusão Educacional é um assunto

que ainda assusta não só a sociedade, como também, muitos envolvidos na educação. Por

isso, este trabalho visa contribuir para um ensino inclusivo e democrático, onde todos os

educando tenham o prazer em aprender os conteúdos educacionais e, a conviver em

sociedade.

Vimos que a inclusão e a integração dos portadores de deficiência em classes

regulares, não implicam só colocá-los em sala de aula, mas é preciso que se tenha uma
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preparação anterior para que este processo venha a se concretizar com sucesso, o

profissional docente tem que buscar respeitar a diferença que cada educando possui,

promovendo oportunidades iguais para que todos possam aprender à interagir um com o

outro.

Os últimos anos têm trazido abundante atividade e também
polêmica sobre a possibilidade e os modelos de
desenvolvimento de uma inclusiva. De consumação
impossível para alguns, provável para outros e inevitável
para alguns, provável para outros e inevitável para outros
ainda, a educação inclusiva tem certamente protagonizado
uma das áreas conceitualmente mais interessantes e
dinâmica do debate educativo contemporâneo. (
RODRIGUES, 2006, p. 12).

Acreditamos que a escola inclusiva alcançará seus objetivos quando os princípios

políticos e as ações que correspondam aos critérios norteadores e fundamentação do

sistema de ensino possam abranger todos aqueles que dele precisam independentes das suas

heterogeneidades, o desafio de uma escola inclusiva é desenvolver uma prática pedagógica

onde o aluno seja o centro do processo, e que esta seja capaz de educar a todos com êxito,

inclusive os que são “diferentes”, não basta oferecer qualidade de ensino aos seus

educando, pois os maiores objetivos desta escola é tentar mudar atitudes de discriminação

criando uma comunidade acolhedora e uma sociedade integradora e não segregadora.

É comum atribuir-se ao aluno a responsabilidade pelo seu insucesso escolar e,

nesse caso aplica-se o rótulo de deficiente. Convém lembrar que, muitas vezes o insucesso

é decorrente da inabilidade da escola em aplicar o diagnóstico pedagógico correto e utilizar

o melhor possível para tentar resolver o problema, ou seja, devem-se atribuir competências

para que satisfaça as necessidades educacionais para poder fluir todo o processo

educacional.
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II. OS DESAFIOS DE UM PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA

Sendo o Brasil um país com altos e inaceitáveis índices de desigualdades sociais,

que mais perversos em distribuição de renda do continente.

Segundo dados no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE), referente

a 1997, na pesquisa nacional por amostra de domicílio, os 10% brasileiros mais pobres não

chegam a 1% da renda do país.

Diante de uma realidade tão cruel é notório que a exclusão não atinge apenas as

pessoas com deficiência.

A Exclusão produz uma série de efeitos, sendo alguns, irrecuperáveis. Em termos

psicológicos, a perda da auto-estima e da identidade dos que estão à margem do processo

educacional escolar. O complexo de inferioridade que se desenvolve, em decorrência

intensificam comportamento da empatia e acomodação.

Mas exclusão produz ainda, efeitos econômicos políticos e culturais. Do ponto de

vista econômico, pessoas excluídas dificilmente saem da condição de dependência e de

pobreza.

As proposta educacionais inclusivas rompem com as práticas
escolares vigentes e apontam para a necessidade de o processo
ensino-aprendizagem ser banhado na riqueza da subjetividade, nas
diferenças e no dinamismo das transformações que ocorrem na
vida, dentro e fora das escolas entendendo que o conhecimento é
produzido no cotidiano escolar e no encontro dos saberes e dos
fazeres dos que os constroem, com suas mãos e com suas mentes. (
MANTOAN, 1997. p 13).

Sob o aspecto político, o principal efeito da exclusão está na qualidade da

cidadania, ou seja, os transforma em massa subalterna, distinta da almejada emancipação.

Culturalmente, através dos meios de comunicação, ficando-lhes apenas alguns
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espaços como as músicas e as danças populares. Os desafios são ainda maiores, quando se

trata de portadores de alguma deficiência. Quando se luta pela inclusão, não se pretende

apenas uma matrícula, e, sim, um ingresso e permanência dos alunos portadores de

deficiência, nas escolas como aprendizagem de sucesso e não como números de matrículas

ou como mais um na sala de aula do ensino regular.

Analisando a quantidade e a qualidade da oferta educativa, dois grandes desafios,

merecem ser citados na definição de política educacional no que a oferta aos portadores de

deficiência; a princípios não dispõem de atendimento educacional para alunos com

deficiência e, quando dispõem; não há ofertas e equivalentes para todas as manifestações da

deficiência sejam mental, sensorial, física ou motora.

A comunicação organizada tem suprido a carência e a desigualdade na oferta dos

serviços governamentais, implantando escolas nas organizações não governamentais

(ONG’S), especialmente especializadas para determinado grupo de pessoas com

deficiências. O desafio continuo, agora a serem enfrentados pela ONG’S, ou seja, as

mesmas não possuem fins lucrativos e dependem do governo. As verbas são escassas, os

recursos destinados à ONG’S são insuficientes, além de representarem uma pequena

parcela das verbas destinadas a rede pública.

As ONG’S, trata-se de organizações, compostas por pais dos portadores de

deficiência, pertencentes a uma classe social mais privilegiada, que se esforçam para criar

espaço para atendimentos a seus filhos, inclusive os serviços educacionais. No entanto, a

maior demora vem dos pais dos comandos populares que não conseguem matricular seus

filhos nas escolas de governo e nem sempre encontram as vagas da ONG’S, apesar de

terem direitos de buscar atendimento educacional para seus filhos com deficiência.

Observando-se que as ofertas de Serviços Governamentais ou não, estão longe de
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suprir a demanda, pode-se sintetizar os dois desafios acima citados em único:

disponibilidade, em todas as localidades de oferta educacional para as diversas modalidades

de deficiência, tanto pelo governo como pelas ONG’S.

A qualidade do atendimento educacional oferecido aos portadores de deficiência é

um outro desafio, que se desdobram em vários outros, relacionados com a avaliação do

processo ensino aprendizagem. Em geral tem sido utilizado, como instrumento de poder

afetado aos alunos, suas famílias.

Apesar dos esforços governamentais de incluir todos os professores nesta urgente

discussão, os mais freqüentes interlocutores têm sido os professores de escolas especiais, os

quais possuem maior interesse. Visto que, no próprio âmbito da Educação Especial os

debates estão referindo-se mais a determinadas etapas escolares. Muito pouco se tem

debatido a respeito da remoção das barreiras existentes nas etapas da escolarização,

partindo da Educação Infantil até a Universidade.

No âmbito institucional firmado, observa-se que a maioria dos administradores, a

inclusão está associada à Expansão da matrícula ocorrida, estaticamente pelo aumento das

vagas nas escolas ou pelo número de alunos portadores de deficiência nas turmas do ensino

regular, sem uma qualidade efetiva com aprendizagem. Quando não acontecem situações

de aprendizagem a inclusão não é consolidada.

As ações inclusivas são mais freqüentes no ensino fundamental, na crença de que,

o passar do tempo tratará condições e se estenderão as demais etapas escolares.

As relações entre inclusão e integração causam choques de opiniões entre

educadores que lhes conferem significados diferentes. A integração representa dois sentidos

diferentes, os portadores de deficiência e o outro as pessoas consideradas “normais”.

Com muita propriedade documentos divulgados pela UNESCO expressam que a
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integração de alunos que representam necessidades educativas especiais é conseqüência de

um processo de reforma total do sistema educativo tradicional: “ Por esse motivo, a

integração deve ser considerada em temas escolar, cuja meta é a criação de uma escola

comum que ofereça uma educação diferenciada a todos, em função de suas necessidades e

num marco de estudo”. ( UNESCO, 1988).

A proposta inclusiva pressupõe em nova sociedade e nela uma escola diferente e

melhor do que a que se tem hoje. A escola inclusiva, deve ser inserida num mundo

inclusivo onde as desigualdades não atingiram os níveis qual têm-se convivido.

Outro sério desafio é o magistério, a valorização do professor. Fornecendo-lhe

uma melhor formação inicial e contínua dos salários e condições de trabalho para os

professores, representam grandes empecilhos, pois, desmotivado ou abandona o magistério,

ou permanecem por falta de melhores oportunidades.

As denominações utilizadas para os alunos da educação especial, podem ser

consideradas como um desafio. Inicialmente chamados de Excepcionais, após a década

(1981-1990) tem sido denominados como pessoas com necessidades especiais ou pessoas

com necessidades educativas especiais.

Embora a expressão necessidades educativas especiais esteja sendo usada para

realçar o papel da escola para atender às diferenças individuais de seus alunos.

Entende-se que as reflexões em torno da remoção de barreira à aprendizagem

podem representar a educação inclusiva, eliminando-se os rótulos dos alunos e analisando-

se as relações entre as incapacidades das pessoas e as barreiras a elas impostas pela

sociedade.

Outro conjunto de desafios, também importantes, que está na administração dos

sistemas educacionais, confederando as esferas Federais, Estaduais e Municipais. O sistema
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brasileiro tem considerado a educação especial como modalidade de atendimento

educacional, assim como declara a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB),

no seu artigo nº 9394/96 .

Estudos realizados sobre a Estrutura da Educação Especial, comprovaram as

muitas concepções administrativas, ou seja, servia, divisão, departamento, fundação, como

também uma baixa relação de importância, entre os órgãos da educação especial e os

responsáveis pelos demais graus de ensino.

Observa-se também, que não é a criação de órgão que garantirá o sucesso na

aprendizagem do educando.

A formação do papel do professor frente a diversidade educacional determina que

a atividade principal do professor é o ensino, tendo como formação inicial proporcionar os

conhecimentos, as habilidades e as atitudes adquiridas para levar adiante o processo

escolar.

O processo deve apresentar duas características: o profissionalismo e o

desempenho competente e compromissado dos seus deveres em ser professor e o

comportamento ético e político relacionados a prática profissional: como o domínio da

matéria e dos métodos de ensino, dedicação ao trabalho e a cultura dos alunos. A

profissionalização representa as condições ideais que garantem o exercício profissional de

qualidade, como a formação inicial e a formação contínua, onde o profissional aprende e

desenvolve as competências, habilidades e atitudes profissionais. As duas nações se

completam, porém a falta de uma não prejudica irremediavelmente a outra.

O professor compensa a fraca profissionalização estudando, pesquisando mais,

investido na sua formação continuada, lutando por melhores salários, mudando suas

atitudes, suas convicções, seus valores em relação a prática profissional, buscando uma
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melhor qualificação. Apesar de que sua profissão vem sendo desvalorizada tanto no aspecto

social quanto econômico, interferindo na imagem da profissão diante das condições

precárias de profissionalização – salários, recursos didáticos, formação profissional,

carreira.

Para Frigotto

a educação entendida como uma prática social se
apresentará como um instrumento fecundo de construção da
cidadania quando se constituir num processo crítico e
criativo, capaz de transpor os limites da reprodução das
relações sociais capitalistas. Neste processo, a função do
intelectual, do educador, em todos os espaços da sociedade,
é fundamental. Trata-se de um educador técnico dirigente.
Para tanto, necessita ter claro um projeto alternativo de
sociedade cujas relações sociais substituam a lógica da
exclusão pela lógica da satisfação coletiva das necessidades
humanas. (1999, p.18)

III . UM OLHAR SOBRE A DIFERENÇA

Partindo-se do pressuposto de que a escola está permeada de profissionais que

satisfazem as necessidades educacionais, estes devem estar qualificados para trabalhar com

os alunos qual tipo seja apresentado em sala de aula, para isso, fez-se necessário à formação

de uma consciência crítica por parte desses profissionais quanto à responsabilidade pelo

processo de aprendizagem seja um aluno deficiente ou não deficiente.

Não se trata de responsabilizar pessoalmente os
professores pela insuficiência das aprendizagens dos
alunos, mas de considerar que muitas evidências vêm
revelando que a formação de que dispõem não tem sido
suficiente para garantir o desenvolvimento das capacidades
imprescindíveis para que crianças e jovens não só
conquistem sucesso escolar, mas, principalmente,
capacidade pessoal que lhes permita plena participação
social num mundo cada vez mais exigente sob todos os
aspectos. ( BRASIL.Referencial para a formação de
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professores. MEC,1998, v.1,p.17)

Observam-se ainda hoje atitudes das escolas e dos professores notadamente

marcada pela discriminação; convém lembrar que a educação especial não deve ser

entendida como um sistema paralelo ou subsistema, quando observado o sistema geral da

educação. Nas palavras de CUOMO a pedagogia:

( ...) refere-se àquela série de tentativas, àquelas
investigações que consistem em repensar a própria
experiência educacional; uma reflexão que se dirige para a
busca de uma consciência crítica do evento educativo, num
permanente esforço para constituir uma autêntica ciência da
educação. ( 1991, p.16)

Precisamos de uma escola que não tenha medo em arriscar, podendo inserir em

suas classes regulares crianças e jovens portadores de deficiências que necessitam

desenvolver e exercitar a sua cidadania partindo do princípio da valorização das suas

potencialidades e não das deficiências ou adaptações.

Como afirma MONTOAN “ Cabe à escola encontrar respostas educativas para as

necessidades de seus alunos e exigir dela uma transformação”.( 1999, p.15). Só assim

teremos uma escola democrática no momento em que acolher, educar e ensinar,

respeitando-o individualmente e estimulando-os especialmente o desenvolvimento da

capacidade dos alunos de aprender a aprender. A escola deve ser um espaço para as

transformações, as diferenças, o erro, as contradições, a colaboração mútua e a

criatividade .

A educação especial é uma modalidade de ensino, que visa promover o

desenvolvimento global a alunos portadores de deficiências, que necessitam de atendimento

especializado, respeitando as diferenças individuais, de modo a lhes assegurar o pleno
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exercício dos direitos básicos de cidadão e efetiva inclusão social.

Segundo SILVA (1987 ), proporcionar ao portador de deficiência a promoção de

suas capacidades, envolve o desenvolvimento pleno de suas personalidades, a participação

ativa na vida social e no mundo do trabalho, são objetivos principais da educação especial e

assim como o desenvolvimento bio-psiquico-social, proporcionando aprendizagem que

conduzam as pessoas portadora de necessidades especiais maior autonomia.

Os fins da educação nacional, expressos no art. 1º da lei nº 4024/61, refletem os

ideais de liberdade, solidariedade e valorização do homem, que devem orientar toda

educação no país. Mantendo estes princípios, a Lei nº. 5692/71, no seu art.1º, estabelece o

objetivo geral do ensino.

De modo geral, o objetivo consiste em proporcionar ao educando a formação

necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades e como elemento de auto-

realização, na qualificação para o trabalho e preparo para o exercício consciente da

cidadania.

Os facilitadores da inclusão podem desempenhar um papel
mais abrangente ajudando todos os alunos com ou sem
deficiências que estejam tendo dificuldade nas tarefas
educacionais ou na aceitação dos colegas. É fundamental
que os facilitadores proporcionem apoio apenas quando for
necessário, e que não sejam superprotetores. Por fim, o
facilitador é o recurso e o apoio do professor e ele não deve
assumir a responsabilidade deste com os alunos que
necessitam de apoio em turmas de educação regular. (
STAINBACK, 1999, p.75)

SILVA ( 1987 ) nos diz que, a participação das crianças e dos jovens são ativa e, é

fundamental que a escola a desenvolva o máximo, em todas as áreas, as potencialidades do

conhecimento, as habilidades atuais e futuras de aprendizagem do aluno com qual seja a
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deficiência dele. Sendo assim, o trabalho com esses alunos deve-se centrar no contato e

interação o outro e as eventuais complementações das atividades pedagógicas

desenvolvidas, devem ser informais, através do jogo espontâneo, da relação com o colega e

com o material adequado. Assim de forma agradável e prazerosa essas crianças e esses

jovens vão desenvolvendo atividades físicas, emocionais e cognitivas que possibilitam a

elaboração do pensamento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após analisar as informações obtidas deste artigo podemos perceber que o

professor de Língua Portuguesa deve ser um instrumento facilitador de uma aprendizagem,

onde o portador de necessidade educativa especial tenha o direito de adquirir para si uma

aquisição cognitiva capaz de fazê-lo conviver em grupo. Para isso, todos os envolvidos no

sistema educacional devem estar conscientes do papel que terão que assumir perante a

sociedade.

A escola deve concentrar esforços e boa vontade para desenvolver as

potencialidades e capacidades do aluno, levando em consideração os objetivos e estratégias

que poderão ser mais úteis, não importando se é uma escola comum ou especial. A escola,

os familiares e a sociedade devem trabalhar em conjunto para que possam promover a

inclusão em sala de aula do portador de necessidade educativa especial, e assim, poder

inserí-lo no contexto social, tornando-o cidadão pleno.

Sabemos que os países integrantes do MERCOSUL procuram se esforçar para que

todas as pessoas tenham o direito de possuir uma educação de qualidade. Mesmo assim, o
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que ainda continua é a falta de qualidade educacional para educando que são excluídos por

fazerem parte de um determinado grupo, como por exemplo: portadores de necessidades

educativas, negros e pessoas que não têm condição cultural e financeira elevada.

Se realmente desejamos uma sociedade justa e igualitária,
em que todas as pessoas tenham valor igual e direitos
iguais, precisamos reavaliar a maneira como operamos em
nossas escolas, para proporcionar os alunos com deficiência
as oportunidades e as habilidades para participar da nova
sociedade que está surgindo. Se queremos apoio e
igualdade para todas as pessoas, a segregação nas escolas
não pode ser justificada. ( KARAGIANNIS ,1999, p.22)

É possível afirmar diante dos dados levantados para a realização deste trabalho que

a educação inclusiva é a melhor forma para que professores, alunos, pais e sociedade

venham colocar em existência um sistema educacional capaz de realizar a integração e

desenvolvimento das potencialidades que cada ser humano possui.
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