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Atualmente, observa-se a grande
discussão que ocorre sobre o
processo de inclusão nas escolas,
igualmente percebe-se o grande
número de matrículas de
crianças com necessidades
educacionais especiais que
ingressam no ensino regular.
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Perspectivas sobre a inclusão

Verifica-se que a educação inclusiva, não caracteriza
definições fechadas, ela simplesmente acontece de
forma gradual, coletiva e colaborativa podendo atender
alunos, os beneficiando da aprendizagem.

A inclusão é antes de tudo, um processo de se
autoanalisar, de procurar no outro o que ele tem a nos
oferecer, a forma como vê a vida, as coisas e as pessoas.

A inclusão social, portanto, é um processo que contribuiu para a
construção de um novo tipo de sociedade por meio de
transformações, pequenas ou grandes, nos ambientes físicos e na
mentalidade de todas as pessoas, portanto também do próprio
portador de necessidades especiais (SASSAKI, 1998, p. 42).
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Acredita-se que a inclusão da pessoa com
deficiência seja fundamental, porém, reflete-se
numa sociedade inclusiva num sistema
capitalista que é organizado de maneira
excludente.

Será a inclusão uma utopia, como afirma Glat
(1998), ou uma possibilidade de acontecer?

Pensando no homem como ser em
transformação, sujeito de sua própria história,
estas são questões para as quais não se tem
uma resposta.
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É necessário ter em mente que, a
finalidade de ajudá-lo é para que ele se
sinta seguro e confortável. Conversar com
a turma sobre a necessidade de cada um e
deste aluno em particular, é um
procedimento que promove consciência e
a cooperação.

É importante que o grupo conheça as
necessidades específicas deste aluno e
como é importante colaborar para que ele
se sinta em classe.
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Educação Inclusiva e o papel do professo

A participação consciente e responsável dos
demais alunos é muito importante para
inclusão social do aluno com NEE
(Necessidades Educacionais Especiais). Para
que isso ocorra, entretanto, é necessário dar-
lhe as oportunidades para falar a respeito da
deficiência, explicitar suas fantasias e mitos,
confrontados tudo isso com as características
peculiares da realidade do colega deficiente.
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A maior parte dos profissionais ainda tem
dificuldades para receber crianças especiais em
suas salas de aula, pois enfrentam o problema
da capacitação deficiente e o preconceito de
alguns pais.

“o professor tem direito a ter treinamento e apoio” 
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A orientação inclusiva diz respeito à escola em
sua totalidade, sendo um equívoco considerar
que cabe apenas ao professor de sala de aula
esta responsabilidade. Entre as barreiras que
impedem que a escola inclusiva se torne
realidade na prática cotidiana de nossas
escolas, tem sido apontada

“o despreparo dos professores do ensino
regular para receber em suas salas de aula,
geralmente repletas de alunos com problemas
de disciplina e aprendizagem, os alunos com
necessidades especiais”
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O Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil (BRASIL, 1998), dispõe que é
competência do professor a tarefa de
individualização das situações de aprendizagem
oferecidas às crianças, considera as suas
capacidades afetivas, emocionais, sociais e
cognitivas.

Nessa perspectiva, não se pode estigmatizar as
crianças pelo que diferem, mas levar em
consideração as suas singularidades,
respeitando-as e valorizando-as como fator de
enriquecimento pessoal e cultural.
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Os educadores precisam estar dispostos às
mudanças e estar constantemente revisando
seus conceitos, ideologias e valores, para atuar
como elemento facilitador no processo de
conscientização da construção de sua cidadania
e da capacidade crítica e reflexiva.
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Os professores necessitam ser “colocados
em um contexto de aprendizagem e
aprender a fazer fazendo: errando,
acertando, tendo problemas a resolver,
discutindo, construindo hipóteses,
observando, revendo, argumentando,
tomando decisões, pesquisando”
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A inclusão de alunos com necessidades
educacionais especiais no sistema regular de
ensino faz-se com que essa dimensão política
seja transformada em dimensões além de
padrões e fórmulas. Conforme Carvalho (2010),
é possível reconhecer a importância da cultura
da e na escola, conferindo a esta dimensão, um
tempo e um espaço para que crie o
consentimento de toda a comunidade de
aprendizagem que a escola é, a partir da
vontade livre de cada um de seus integrantes.
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Ao explorar as propostas políticas pedagógicas
percebe-se a dificuldade de formar e tornar um
currículo adaptado pela falta de debates dentro
e fora da escola, pelas imposições colocadas
seja pelas leis e pelas próprias escolas ao
querer rotular e desvalorizar os alunos e
impondo barreiras para aprendizagem, ao
entender são educadores que muitas vezes
apenas estão atuando em prol dos modelos
educativos já impostos pela sociedade.
Portanto a escola será um espaço inclusivo se
houver articulações entre políticas públicas que
garantem as cidadãos o exercício de seu direito
à educação, como um bem (CARVALHO, 2010).
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Para educadores, a inclusão da prática da
pesquisa na organização do trabalho
pedagógico, enfatizar a investigação,
observação e a descrição privilegia a
comunicação, avaliação e a reorganização do
trabalho, são questões estimulantes e constitui
em si mesma, uma fuga da rotina. Quando
considerada como vetor para que as escolas
revejam suas práticas, em busca da inclusão
educacional, o uso da pesquisa no processo
ensino e aprendizagem envolve, dentre outros,
aspectos político-administrativos, filosóficos,
gerenciais e psicopedagógicos (CARVALHO,
2010).
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Para finalizar, articula-se que para um currículo
adaptado e a inclusão do aluno com
necessidade educacional especial acontecer,
pode-se tomar como base todo o processo de
ensino e aprendizagem. Deixar de ser invasivo e
teórico, tornar constante o diálogo e práticas
nas instituições escolares, quanto nas esferas
politico-administrativas, incentivando as partes
atuantes na busca de formação, estratégias e
pesquisas para conhecer seus alunos e dispor
de metodologias diferenciadas e estruturadas
para o entender do aluno.
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A inclusão é possível, porém ela não pode ser
simplesmente implantada, há a necessidade de
formar e dispor professores atuantes
comprometidos com o aprendizado, de espaços
planejados, de recursos permanentes e
reorganização pedagógica institucional juntamente
com a família. Não são fáceis os desafios para a
inclusão nas escolas, muito menos a adaptação do
currículo, contudo acredita-se que pequenas
atitudes tornam-se grandes passos para flexibilizar
práticas e ambientes educacionais, como também
educadores em sua função mais humana, o de
ensinar independente de ser aluno com
necessidade educacional especial ou não.
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ENCAMINHAMENTOS

FAZER ESTUDO DO TEXTO DE APOIO
E ASSISTIR O VÍDEO 01 PARA
RESPONDER AOS EXERCÍCIOS DA
AULA.


