
Esta parte introduz os principais resultados dos estudos de casos nos

quatro países participantes.

Nove temas surgiram a partir dos estudos. Eles são apresentados em vá-

rios capítulos juntamente com um capítulo conclusivo, que aborda algumas

implicações do estudo.

1. Preparação para a educação escolar

2. Planejamento curricular

3. Prática em sala de aula

4. Colaboração e coordenação

5. Interação social dos alunos

6. Colaboração lar-escola

7. Avaliação e preparação

8. Serviços de apoio

9. Desenvolvimento de pessoal

10. Algumas implicações do estudo

Cada capítulo é relativamente curto, de modo que o leitor pode rapidamente

cobrir os aspectos mais importantes. O propósito da leitura indicará se o leitor

deve ler os dez capítulos de uma vez ou decidir-se por um ou dois temas para

estudar, passando então para capítulos idênticos na terceira parte do manual.

SEGUNDA PARTE

O ESTUDO ETAI:

INTERPRETAÇÕES

E CONCLUSÕES



Este capítulo trata do processo de preparação que ocorreu antes de uma

criança com necessidades especiais iniciar sua educação escolar. Os dados

fornecem algum insight quanto à extensão e a complexidade do processo de

preparação, assim como sobre a importância de organizá-lo bem.

Como em outras áreas, há semelhanças que podem ser encontradas entre

os países, assim como diferenças. As semelhanças relacionaram-se a ligações

aos serviços de apoio, preparação ao nível escolar com relação ao pessoal e às

instalações. As diferenças relacionaram-se principalmente à extensão da ta-

refa a ser feita, como tempo e colaboração.

As questões identificadas referiam-se a

• matrícula dos alunos na escola;

• preparação de alunos;

• preparação do pessoal;

• instalações da escola;

• colaboração com diferentes agentes.

MATRÍCULA NA ESCOLA

As escolas desse estudo destinavam-se a crianças que moravam em um

bairro separado da escola em Viena, que era vinculada à Academia para o

Treinamento de Professores (Academy of Teacher Training). Com relação à

Escola da Ponte, de Portugal, quase o mesmo número de crianças de outras

áreas escolares foram aceitas, seja por solicitação dos pais ou de especialis-

tas – em alguns casos, porque outras escolas não tinham lugar para elas.

Na Islândia e na Áustria, os pais podiam escolher as escolas. No primeiro

caso, os pais podiam optar por uma outra escola próxima, onde o prédio fosse
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mais apropriado, mas escolheram matricular a criança na escola mais próxima

de suas casas a fim de facilitar a interação social com os colegas de bairro da

criança. Os pais austríacos foram convidados a levar seus filhos a participar da

aula, uma aula a ser ministrada como sendo inclusiva.

Em todas as escolas, o processo comum foi um sistema de apoio de es-

pecialistas que contatassem as escolas e as informassem sobre alunos que po-

deriam precisar de atenção especial em relação às suas necessidades. Houve

exemplos em que as necessidades especiais não foram identificadas até depois

de as crianças terem iniciado na escola. Os especialistas ajudaram a formar

uma conexão entre as famílias, e as escolas e ajudaram tanto os pais como o

pessoal na preparação para a educação escolar.

Dois países iniciaram as preparações pelo menos um ano antes do início

do ano escolar das crianças. Na Áustria, um dos professores fez preparações

um dia por semana, o ano inteiro, antes do início do ano escolar. Na Islândia,

foram necessárias alterações no prédio da escola devido à deficiência física de

alunos, houve ainda necessidade de contratação de pessoal e de tempo extra

para preparação. Foi de aceitação geral que o período de preparação não po-

deria ser menor do que um ano.

A PREPARAÇÃO DOS ALUNOS

Apenas o relatório austríaco fornece evidências sobre a preparação das

crianças antes da matrícula. As crianças deficientes auditivas estudavam juntas

em um grupo de pré-escola com crianças que tinham audição perfeita. Elas

conheceram um dos professores um ano antes do início da escola e pouco tempo

antes do primeiro dia escolar; quando se soube quais crianças assistiriam à aula,

todas as crianças reuniram-se em várias ocasiões para lições rítmicas. O aluno

islandês em questão conheceu seus professores no verão anterior ao início do ano

escolar. Seus professores visitaram tanto sua casa como a pré-escola.

A PREPARAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL

Várias dimensões poderiam ser identificadas com relação à preparação do

pessoal. Os professores trabalharam com equipes de especialistas e de pais,

reuniram informações, formaram equipes dentro da escola, participaram de trei-

namento interno tanto formal como informal e, em alguns casos, eles sistema-

ticamente chegaram a conhecer os alunos antes do início do ano escolar.

Na maioria dos casos, informações diagnósticas de especialistas chegaram

junto com as crianças à escola. Os especialistas trabalharam com as escolas duran-
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te a fase de preparação, geralmente identificando necessidades adicionais, acon-

selhando o pessoal quanto a maneiras de atender às suas necessidades. Os espe-

cialistas trabalharam junto com o pessoal no planejamento do currículo dos alu-

nos. A extensão dessa colaboração pareceu variar de acordo com o país. Os ob-

jetivos curriculares foram planejados em cooperação com os pais, como na Islân-

dia e em Portugal. Na Espanha e na Áustria, os pais pareceram menos envolvidos,

mas comentaram sobre os planos. Dados de todos os pais dos alunos na turma

austríaca demonstraram que esses estavam satisfeitos com a fase de preparação.

Foram obtidas informações sobre o status dos alunos de várias fontes, in-

cluindo a pré-escola e os pais da criança, várias redes de assistência, membros do

sistema de saúde, análise de especialistas, etc. Assim que todas as informações

relevantes tinham sido coletadas, foram feitos planos para contratação e treina-

mento de pessoal, requisição de equipamento e reforma dos prédios.

Em todos os casos foram formadas equipes de professores. Eles começa-

ram a formar e a implementar a política de inclusão e a refletir sobre o que ela

significava em termos de prática em sala de aula. A formação de equipes exi-

giu certa atenção. Houve exemplos, como já comentado, de professores que

visitaram a pré-escola para chegar a conhecer as crianças e, em um caso, eles

visitaram a casa freqüentemente para se inteirar sobre as maneiras como os

pais cuidavam da criança.

Os professores assistiram a cursos internos, como no plano Jena, sobre a

linguagem Bliss e a aprendizagem cooperativa. Essa cuidadosa preparação

definitivamente teve um efeito positivo no trabalho dos professores e aumen-

tou sua autoconfiança. Os professores nos dois relatórios falaram sobre se

preparar emocionalmente quando pensavam estar entrando em um campo

que eles não tinham certeza de como controlar.

Na Islândia, os pais demonstraram muita iniciativa e foram muito ativos

durante o ano inteiro antes de a escola iniciar. Por causa da deficiência de seu

filho, cada passo, cada movimento e ação precisaram ser planejados antes da

prática. Porém, em certo momento durante a fase de preparação, eles senti-

ram que eram excluídos do processo de tomada de decisões. Em resposta a

isso, pediram a uma pessoa neutra que assistisse às reuniões com eles e as

analisasse depois. Subseqüentemente, essa desavença foi resolvida com

sucesso e os pais assumiram um papel ativo na equipe que se encontrava para

discutir a educação de seu filho.

AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA

As evidências variaram nas instalações escolares, e auxílios e equipamen-

tos especiais foram necessários para alunos com necessidades especiais. Nesse
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estudo, necessidades dos alunos diferiram grandemente e havia apenas um

deles com grave deficiência física. Na sala de aula a que pertencia precisou ser

instalado um elevador, foi solicitado hardware e software de computador e

várias cadeiras e equipamento de apoio foram encomendados. Apesar do prazo

de quase um ano para providenciar esse itens, as mudanças solicitadas dentro

das instalações da escola para assegurar acesso aos deficientes não foram con-

cluídas até alguns meses após o aluno ter começado a freqüentar a escola. Os

dados da Áustria mencionavam a importância da preparação da sala de aula

para uma classe inclusiva, incluindo equipamentos para os alunos com defi-

ciências auditivas. Pareceu não haver dificuldades em obtê-los.

Houve dados de uma das escolas relatando que, em uma oportunidade, a

escola não conseguiu atender a dois alunos de forma adequada, um surdo e

outro com deficiência física. Isso deveu-se a uma recusa das instituições

responsáveis quanto ao equipamento necessário e a adaptações elementares

nos prédios.

COLABORAÇÃO DE DIFERENTES AGENTES

Quando tantas partes trabalham juntas e tantas tarefas precisam ser rea-

lizadas, a coordenação é vital. Tornou-se evidente que era necessário definir o

papel de cada participante no trabalho colaborativo, ou seja, a delegação de

responsabilidades tinha de ser claramente definida. Além disso, uma das

partes deveria supervisionar todos os aspectos da colaboração e ser capaz de

assegurar que as decisões tomadas realmente fossem postas em ação.

RESUMO E SUGESTÕES

• Um processo de preparação precisa ser estabelecido dentro da escola,

em colaboração com o serviço de apoio, para introduzir alunos com

necessidades especiais. Questões como iniciativa, responsabilidade e

envolvimento de vários componentes do quadro de pessoal precisam

ser decididas.

• Isso deve acontecer pelo menos um ano antes da matrícula.

• O plano da escola precisa enfatizar a importância da colaboração com

os pais. Eles precisam ser vistos como membros plenos do processo de

formação de políticas e de tomada de decisões. Precisam ainda ter a

possibilidade de receber apoio especial ao tratar com a escola.

• A preparação dos professores deve almejar dar-lhes um conhecimen-

to especializado sobre as necessidades específicas de determinados
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alunos. Também deve visar a aumentar as habilidades dos professores

de aplicar métodos de ensino, os quais melhoram os aspectos educacio-

nais e sociais da inclusão.

• As autoridades escolares precisam demonstrar iniciativa em empreen-

dimentos de como é a preparação para a matrícula de alunos com defi-

ciências. Isso inclui a definição de papéis e responsabilidades, a coor-

denação do trabalho colaborativo e o fornecimento da assistência ne-

cessária.




