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Introdução 

A educação das crianças deficientes já viveu diferentes fases vividas ao longo da história: 

exclusão, segregação e integração. Nos dias atuais, o direcionamento é a da inclusão. E para a 

efetivação da política de inclusão está posto a necessidade do professor de apoio. 

 Em um contexto neoliberal o discurso da inclusão aparece como formas de aumentar os 

índices educacionais, melhorar o padrão de democratização dos espaços escolares, fomentar o 

discurso da igualdade de oportunidades.  

Ao tratarmos de educação para a inclusão estes aspectos são ainda mais difíceis de serem 

atingidos. Se por um lado ser professor titular da sala já é difícil quem dirá dos “professores 

de apoio”.  

As perguntas que norteiam este trabalho de pesquisa são: Quais as políticas desenvolvidas no 

estado de Goiás, para a efetivação das políticas inclusivas no estado? Qual é o papel dos 

professores de apoio? Como eles mesmos se vêem?  

Delineamento da Pesquisa 

Esta pesquisa é parte das atividades realizadas pelo observatório goiano de educação especial 

coordenado pela Professora Doutora Dulcéria Tartuci. Neste grupo de pesquisa fizemos a 

opção trabalhar com a metodologia de Pesquisa Colaborativa, além de pesquisa documental e 

bibliográfica. 

A pesquisa documental nos possibilitará fazer uso da legislação para entendermos onde os 

governantes tem se apoiado para implementar as questões relativas aos professores de apoio 

no estado de Goiás. Para a presente pesquisa foram selecionados os seguintes documentos. 
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Constituição do Estado de Goiás de 1989.  Este documento estabelece normas e parâmetros para a 

educação Inclusiva e educação especial no Sistema Educativo de Goiás.Para Gil (1994) 

A pesquisa documental também apresenta limitações. As críticas mais 

freqüentes a esse tipo de pesquisa referem-se à não-representatividade 

e à subjetividade dos documentos. (...) 0 problema da objetividade é 

mais crítico; contudo, esse aspecto é mais ou menos presente em toda 

investigação social. Por isso é importante que o pesquisador considere 

as mais diversas implicações relativas aos documentos antes de 

formular uma conclusão definitiva. 

  

O uso da pesquisa colaborativa se justifica porque busca abordar temas como inclusão e 

formação de professores. Em uma atitude de respeito e desejo mútuo de colaboração a idéia é 

que o pesquisador além de buscar dados, possibilite a formação continuada dos professores. 

Esse fato oferece ao professor liberdade para se expressar e compor os dados. Jesus afirma 

que este tipo de pesquisa oferece ao pesquisador a possibilidade de observar e refletir 

criticamente sobre a realidade vivida por esses profissionais. É uma postura respeitosa do 

pesquisador frente a prática docente que muitas vezes não é a ideal mas é a possível naquele 

dado contexto.   O anonimato dos participantes da pesquisa, foi necessário para que não 

houvesse nenhuma conseqüência para as mesmas no ambiente de trabalho. 

Para dar completude a pesquisa que por hora se apresenta nos apoiamos ainda na pesquisa 

bibliográfica pois a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos. Para Gil (1994, p.3) 

 A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de 

permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito 

mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. Essa 

vantagem torna-se particularmente importante quando o problema de 

pesquisa requer dados muito dispersos pelo espaço.  

Nesse sentido, nesta pesquisa, o estudo de autores como Bites, Pereira Neto, Lima, Santos e 

Figueiredo são indispensáveis para apreender o sentido e a riqueza que se constitui o tema 

aqui tratado que é a Inclusão escolar e os professores de apoio do estado de Goiás. 
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Políticas de Educação  Inclusiva no Estado de Goiás 

Vários documentos tratam a educação da criança com deficiência como um direito. No 

entanto a idéia que gostaria de pontuar neste trabalho não é na perspectiva do direito do 

deficiente, mas sim a idéia da educação como direito de qualquer criança em idade escolar 

seja ela deficiente ou não. Todos, indistintamente tem direito a educação de qualidade. Assim 

a educação de qualidade requerida para as crianças do estado de Goiás é a educação que por 

direito da pessoa do cidadão todos possuem indistintamente.  

Essa configuração do direito à educação na Constituição de 1988, expressa o 

momento histórico de redemocratização da sociedade brasileira, que 

demandou dos constituintes compromissos com o alargamento dos direitos 

sociais para o conjunto da população. Todavia, a concepção minimalista de 

direito social, conveniente à orientação neoliberal dos governos brasileiros 

do pós-1988, fez com que o necessário esforço de priorização do ensino 

obrigatório prosseguisse coexistindo com situações de restrição e negação do 

direito da população ao acesso e atendimento, com qualidade, em todas as 

etapas da educação básica (Freitas e Fernandes, 2009, 1). 

Em Goiás, as políticas de redemocratização também seguem a lógica de assegurar esses direitos 

sociais. O conceito de restrição e negação é uma constante inclusive nos documentos do governo do 

estado como a Constituição do estado de Goiás que afirma: “Compete ao Estado, sem prejuízo de 

outras competências que exerça isoladamente ou em comum com a União ou com os 

Municípios: II - legislar, concorrentemente com a União, sobre: n) proteção e integração 

social da criança, do adolescente, do idoso e do deficiente” e também no Artigo 6º Compete 

ao Estado, em comum acordo com a União e os Municípios: inciso II  - cuidar da saúde e 

assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Desta forma 

podemos perceber um esforço do legislativo goiano em afirmar da responsabilidade do estado 

das pessoas com deficiência.  

Já no Capítulo III, artigo 157, que trata da educação, trás a seguinte afirmação “III - atendimento 

educacional especializado aos deficientes, preferencialmente pela da rede regular de ensino, garantindo-lhes 

recursos humanos e equipamentos públicos adequados.” Artigo 173 trata especificamente das questões relativas 

aos deficientes. 

O Estado manterá programas de assistência aos deficientes físicos, sensoriais e 

mentais, visando assegurar: 
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I - sua integração familiar e social;  

II - a prevenção, o diagnóstico e a terapêutica de deficiência, bem como o 

atendimento especializado pelos meios que se fizerem necessários;  

III - a educação especial e o treinamento para o trabalho e a facilitação de acesso e 

uso aos bens e serviços, com a eliminação de preconceitos e obstáculos 

arquitetônicos; 

IV - a proteção especial à criança e ao adolescente portadores de deficiências, 

proporcionando-lhes oportunidades e facilidades, por lei ou por outros meios, de 

desenvolvimento físico, mental, moral e social, de forma sadia e em condições de 

liberdade e dignidade. 

§ 1º - O Estado e as entidades representativas dos deficientes formularão a política e 

controlarão as ações correspondentes.  

§ 2º - A promoção da habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de 

deficiências para sua adequada integração à vida comunitária e ao mercado de 

trabalho constituirá prioridade das áreas oficiais de saúde, educação e assistência.  

§ 3º - A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e 

dos veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas 

portadoras de deficiência (Constituição de Goiás, 1989). 

Podemos perceber que temos uma Lei robusta em relação aos objetivos proclamados no que 

se refere as deficientes do estado todavia, 20 anos após a promulgação do referido documento 

percebemos que a robustez destes objetivos resultou em poucos resultados principalmente se 

considerarmos a forma como as escolas regulares do estado tem se organizado para receber as 

crianças deficientes.    

De acordo com Freitas (2010) 

 O Estado a partir do Fórum Estadual de Educação de Goiás realizado em 

Goiânia por iniciativa da hoje extinta Fundação da Criança, do Adolescente 

e da Integração do Deficiente (Funcad) em parceria com a Universidade 

Católica de Goiás, a Secretaria Municipal de Educação de Goiânia e outros, 

discutiram um documento preliminar: “Uma Nova Proposta Educacional 

com Base nos Princípios da Inclusão”, “este documento gerou enorme 

interesse e compromisso, em 1999, por parte da Superintendência de Ensino 

Especial, que criou, treinou e manteve, durante todo seu, mandato (1999-

2002), uma equipe técnica especializada em inclusão escolar. O imenso 

desafio de se proporcionar, em Goiás, uma educação de alta qualidade sem 

excluir um único aluno foi denominado Programa Estadual de Educação 

para a Diversidade numa Perspectiva Inclusiva (ou simplesmente: 

Programa Estadual)” (p.11). 
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No período de 1999 a 2002 o referido programa elaborou e ministrou cursos de 

aperfeiçoamento para os professores  principalmente de libras. Os cursos realizados nesta 

época contribuíram para que os professores se atualizassem e se inteirassem do processo 

inclusivo. Quanto as adequações arquitetônicas e organizações dos espaços físicos foram 

feitas poucas alterações. É comum percebermos em nossas escolas escadas, banheiros sem 

espaço físico adequado e sem barras de apoio, calçadas esburacadas. Tudo isso dificulta 

sobremaneira a inclusão no espaço das escolas regulares do estado de Goiás.  

Em Goiás, no segundo mandato do governador Marconi Perilo, em  2004, em um clima de 

otimismo,  o governo estadual apresentou o Plano Plurianual 2004-2007 (GOIÁS, 2004), 

contendo, entre outras, sua proposta para a educação inclusiva, colocada no discurso do 

governo como uma das prioridades do seu governo. 

Antes da análise do documento intitulado Orientações Gerais para a 

Organização da Rede Estadual de Educação em Goiás (GOIÁS, 2004?), é 

necessário tecer alguns comentários a respeito do documento PEEDI 

(GOIÁS, 2003) elaborado pela SUEE em 2003, portanto antes da edição do 

PPA 2004-2007 e das Orientações (2004?), para nortear a educação inclusiva 

no Estado. É este documento que embasa a política educacional de inclusão 

goiana e a SUEE o órgão encarregado pelo desenvolvimento dessa política 

em toda rede de ensino. 

 

O documento trás ainda os objetivos propostos, no PEEDI (Programa Estadual de Educação 

para a Diversidade numa Perspectiva Inclusiva), pela Superintendência são os seguintes: 

implementar as Unidades Inclusivas, instituir Unidades de referência (escolas especiais), 

implementar projetos de atendimento hospitalar, implantar ou racionalizar projetos referentes 

às metodologias e recursos especiais, estabelecer, consolidar e articular parcerias e interfaces 

(GOIÁS, 2003, p.9). Nesse e em outros documentos, a ênfase está nos trabalhos 

desenvolvidos pelas equipes multiprofissionais.  No documento aparece a seguinte 

avaliação:  

As limitações ficaram por conta de vários fatores, tais como: a grande 

extensão territorial de Goiás, o longo tempo de deslocamento dos 

profissionais dos Setores de Apoio à Inclusão pelos municípios e da equipe 

técnica central para o interior, a escassez de tempo para se fazer tudo o que 

estava previsto, a escassez de recursos financeiros (apesar dos R$ 

10.624.552,00 disponibilizados e utilizados em 4 anos, seriam necessários  

mais recursos), a escassez e/ou falta de certos recursos humanos em algumas 

regiões do estado. 
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Podemos então inferir que o próprio estado considera que a intervenção realizada para fazer 

de fato uma educação inclusiva, passa ao largo de uma situação confortável. De um estado 

que não conseguiu ao longo dos 20 anos, após a promulgação da Constituição  cidadã, fazer 

acontecer a inclusão no estado. Todavia os alunos com deficiência foram de fato colocados no 

Ensino Regular. A princípio em escolas modelo criadas nas maiores cidades do estado, 

posteriormente, houve a compreensão de que todas as escolas eram responsáveis por realizar a 

difícil tarefa d inclusão. Assim toda e qualquer escola da rede estadual de educação do estado 

de Goiás é inclusiva. Em relação as políticas do estado de Goiás ainda merece destaque  a 

Rede Educacional de Apoio a Inclusão, no ano de 2004 (REAI).  Esse serviço correspondia  

ao Serviço de Apoio a Inclusão (SAI).  

No ano de 2010,  a secretária de Educação Milca Severino realizou o  1º Congresso Estadual 

de Educação para Diversidade numa Perspectiva Inclusiva cujo objetivo foi celebrar os 10 

anos do programa. PEEDI.  

 A celebração desses 10 anos  traduziu-se em reconhecimento de um projeto 

ousado que tem pensado uma educação que estabelece uma ponte fazendo a 

passagem de uma escola fundada na homogeneidade para uma escola 

alicerçada na diversidade, continuamente, a fim de cumprir o preceito 

constitucional do direito à educação (2010, p.1). 

 

De acordo com as informações colhidas a respeito deste encontro, este se constituiu como 

uma forma de oferecer formação aos professores da rede  estadual envolvidos nas escolas de 

educação Inclusiva. Em um relatório produzido pela Secretaria de Educação Estadual no ano 

de 2004, encontramos a seguinte informação: 

 Iniciado em 2000, o Programa Estadual de Educação para Diversidade 

numa Perspectiva Inclusiva, contava com as estruturas e profissionais para 

promoção do acesso e permanência de estudantes com algum tipo de 

deficiência, transtornos globais de aprendizagem e superdotação e altas 

habilidades:  17 escolas inclusivas na capital,  38 escolas inclusivas no 

interior,  04 classes hospitalares,  08 alunos do Projeto Re-fazer,  62 turmas 

do Projeto Sala Alternativa,  52 unidades de referência,  55 Intérpretes de 

LIBRAS, 15 Instrutores de LIBRAS, 15 Assistentes Sociais,  29 

Fonoaudiólogos,  38 Psicólogos,  36 Professores de Métodos e Recursos,  

Zero Professores de Apoio,  Profissionais capacitados: 103,  No ano de 

2008, estes números demonstraram a expansão do programa:  49 escolas em 

processo de inclusão na capital,  430 escolas em processo de inclusão no 

interior,  51 Classes Hospitalares,  543 alunos do Projeto Re-fazer,  30 

escolas especiais,  346 Intérpretes de LIBRAS,  68 Instrutores de LIBRAS,  

35 Assistentes Sociais;  50 Fonoaudiólogos, 64 Psicólogos;  282 Professores 



  

VII ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISADORES EM EDUCAÇÃO ESPECIAL 
Londrina de 08 a 10 novembro de 2011 - ISSN 2175-960X – Pg. 3709-3720 

3715 

 

de Recursos;  860 professores de Apoio,  CAP – Centro de Apoio 

Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual,  CAS – 

Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às 

Pessoas com Surdez,  NAAH’S – Núcleo de Atendimento às Pessoas com 

Altas Habilidades e Superdotação,  Profissionais capacitados: 2.600 

(Coordenação de Educação Especial, 2010, p. 2) 

 

Podemos perceber que dentre as medidas tomadas pelo governo do estado de Goiás no sentido 

de garantir atendimento nas escolas de educação inclusiva foi providenciar que fossem 

colocados nas salas de aula, professores de apoio. Assim as crianças que apresentavam 

alguma deficiência começaram a ter direito a professores de apoio que auxiliavam os 

professores titulares nas aulas.  

 

Professores de Apoio no estado de Goiás 

 

Dentre os vários profissionais responsáveis pela eficiência da inclusão no estado de Goiás está 

o professor de apoio. Para Pereira Neto (2009) esse professor deve ser um profissional 

habilitado ou especializado em educação especial, que trabalha com o aluno deficiente que 

precise de apoio intenso e contínuo e que esteja inserido em salas regulares. Deve auxiliar a 

criança deficiente, o professor regente e a equipe técnica que por vezes presta atendimento as  

crianças deficientes. Este deve ser detentor de conhecimentos específicos como código de 

linguagens e técnicas que possibilitem ao aluno o aprendizado dos conteúdos ensinados. 

 

  Apesar da pouca informação sobre as especificidades do professor de poio, 

fica evidente a preocupação em caracterizar o trabalho peculiar, devendo 

estar em acordo com as necessidades singulares de cada aluno atendido, 

utilizando-se para tal, de auxílios que possibilitem primar pela qualidade 

do trabalho pedagógico. Outro dado importante, diz respeito ao olhar a este 

profissional de apoio permanente, não remetendo-o a mais um auxiliar para 

a instituição ao enfatizar a necessidade deste tipo de serviço (PEREIRA 

NETO, 2009, p.19). 

 

Desta forma, analisar o papel do professor de apoio a partir da realidade que eles vivencial é objeto do 

Observatório Goiano de Educação Especial. Os questionários foram aplicados a 25 professores de 

apoio, que prestam serviço do primeiro ao 5º ano do Ensino Fundamental, na delegacia regional de 

educação de Catalão.  
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A primeira questão proposta a esses professores foi: Qual o papel do professor de apoio?Esta 

pergunta foi feita com a intenção de saber como esses profissionais percebem a sua profissão. 

Dizendo de outra forma, quem eles pensão que são? Qual a necessidade da existência deles 

para o processo de inclusão educacional. Percebemos então que a ênfase recai sobre dois 

aspectos: nos alunos e nos conteúdos. 

Em relação aos alunos a ênfase é no cuidado, no bem estar dos alunos.  

Depende muito do aluno que está apoiando ou seja qual o grau de necessidades dos 

alunos e mediar os conteúdos e adaptá-los para o educando. (Angela) 

Como professor de apoio é de intervir nas suas necessidades, tanto intelectual, sócio-

cultural, sócio-afetivo, proporcionando-lhe sua interação social com uma educação 

colaborativa e recíproca. (Alice) 

Apoiar, analisando sempre as necessidades do aluno (Doralice) 

Observar, fazer intervenções, buscar caminhos que auxiliem o aluno no seu 

desenvolvimento em todas as áreas.(Gláucia) 

O papel do professor de apoio é orientar e auxiliar os alunos que necessita, de 

atendimento especiais. (Iramar) 

Como o próprio termo indica, é apoiar o professor regente, ficando atento às 

necessidades do aluno necessitado, auxiliando-o para que possa desenvolver e participar 

das atividades propostas, bem como, preparar atividades para a integração do mesmo.( 

Lucinda) 

O papel do professor de apoio é auxiliar o aluno com dificuldades de assimilar o 

conteúdo que é transmitido pelo professor regente.(Marlúcia) 

 

Embora a principal preocupação esteja relacionada aos alunos, de forma mais tênue está a 

questão dos conhecimentos. Na fala de Angela e mediar os conteúdos e adaptá-los para o 

educando ou da Gláucia buscar caminhos que auxiliem o aluno no seu desenvolvimento em 

todas as áreas. Podemos perceber pois que embora o foco seja o aluno há uma busca de 

caminhos para a aprendizagem do aluno. Lucinda faz a inter-relação entre alunos, conteúdos e 

professor regente. Lembra ainda do aspecto de intervenção no seu papel na sala de aula. 

Interessante a condição de dependência do tipo de deficiência para a defesa do tipo de 

atendimento. Como professor de apoio é de intervir nas suas necessidades, tanto intelectual, 

sócio-cultural, sócio-afetivo, proporcionando-lhe sua interação social(Alice) 

Em relação aos conteúdos a preocupação é fazer com que os alunos aprendam tanto quanto os 

demais alunos ditos “normais”. Passo agora a destacar as falas das professoras 

Mediar entre o aluno e professor regente sua aprendizagem, socorrê-lo em suas 

insatisfações e anseios quanto a compreensão de suas atividades escolares.(Tania) 
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Intermediar o ensino entre\ com professor regente aos alunos com necessidades 

especiais.(Nádia) 

O papel do professor de apoio é auxiliar aluno com dificuldade de assimilar o conteúdo 

que é transmitido pelo professor regente. (Nilza) 

É o de apoiar e dar suporte na aprendizagem do aluno que possui determinada 

limitação. (Silvia) 

 

Tânia, Nádia, Nilza e Silvia consideram que o papel do professor de apoio é oferecer 

condições para que os alunos aprendam/apreendam os conteúdos ministrados pelos alunos no 

ambiente escolar. 

Vale lembrar que como muito bem destaca Figueiredo (2002), os conteúdos e os tempos 

devem ser relativizados,  para que de fato aconteça a inclusão no espaço escolar. 

As considerações de Elizangela oferecem opção para uma série de considerações em relação 

ao papel deste profissional no processo de escolarização. 

Eu particularmente questiono sempre: “Qual é o meu papel de Professor de Apoio? O que 

devo fazer para contribuir de uma forma mais eficaz para que o aluno aprenda dentro de 

suas limitações...Que conteúdos aplicar? Como? Tudo isso não deixa de ser uma tarefa 

árdua e angustiante do professor acredito eu. 

 

Podemos perceber que a professora se questiona a respeito do sei próprio papel profissional. 

A idéia de eficiência e produtividade a incomoda, visto que ela percebe as limitações do aluno 

nos assuntos pertinentes a aprendizagem. Da mesma forma ela apresenta a preocupação com a 

adequação dos conteúdos as dificuldades dos alunos e com a metodologia que pode 

possibilitar ao aluno a aprendizagem. Vejam que a professora considera o papel da escola no 

sentido de assegurar que o aluno aprenda os conteúdos. Mas expressa ao final da sua fala da 

angústia e inguietação que lhe causa esse trabalho. Ao considerar a dificuldade do seu 

trabalho, ela acaba por expressar de forma simples as dificuldades presentes no próprio 

processo de inclusão. Ou seja o grande desafio é oferecer condições para que os alunos 

aprendam os conteúdos, se tornem sujeitos do processo ensino-aprendizagem, com 

metodologias apropriadas e que a escola seja um espaço humanizador e acolhedor para as 

crianças deficientes. 

Nessa mesma direção aparece ainda a questão da interação do aluno com o professor e a 

escola, considera que esse é um papel importante para a efetivação da escola inclusiva. Para 

Elisângela, 
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Ao meu ver, o papel do Professor de Apoio é tentar fazer com que o aluno descubra que 

apesar de suas ou de sua deficiência, é um ser importante e participante da sociedade em que 

está inserido (a), como na família, na escola, no convívio em geral. Também na medida do 

possível, tentar auxiliar em suas dificuldades e elevar sua auto-estima, tudo isso numa 

perspectiva de amor, ajuda e diálogo...fazendo sentir que é amado e estimado pelas pessoas 

que o cerca. 

 

A idéia de que a escola é um elemento importante para a constituição do sujeito socializado 

está presente  na fala das professoras participantes da pesquisa. Mas apenas uma das 25 

participantes fala com clareza do papel socializador da escola. Considera-se que esse não é o 

único papel da escola. A criança deficiente não pode ir para a escola apenas para ser 

socializada. A escola precisa desempenhar um papel maior que esse na vida de qualquer 

criança. Todavia penso ser importante ressaltar nesse espaço de pesquisa a necessidade de 

rompimento com um padrão segregacionista das crianças deficientes. Conduzi-las a escola 

que as acolha é um elemento importante para que os demais elementos sejam cooptados no 

sucesso escolar das crianças deficientes. 

 

Algumas Considerações  

Pensamos que a escola está se transformando e com ela a sociedade, que reconhece seus 

limites, reestrutura seus ambientes, redimensiona seus valores. Para conseguirmos fazer uma 

educação inclusiva há necessidade de juntamente com os responsáveis pela política, pensemos 

o papel do professor de apoio. 

Infelizmente, ainda estamos longe do real sentido da inclusão, seja por 

insuficiências de políticas públicas específicas de educação, seja por outros 

motivos, como pressões corporativas, falta de informação e acomodação. 

Provavelmente as poucas e recentes iniciativas públicas significativas tenham 

dado um novo fôlego às discussões acerca do processo inclusivo, remetendo-

nos às práticas em sala de aula e as ações pedagógicas empreendidas nos 

espaços de ensino regular (PEREIRA NETO.  P.33). 

 

De acordo com os dados apresentados no Congresso de 2010, os números melhoraram 

significativamente nos dez anos analisados. Todavia apesar do PSDB estar no poder a 16 

anos, com afigura do atual Governador Marconi Perilo, em termos de política de inclusão,  o 

estado sofre com problemas como descontinuidade nas políticas governamentais, falta de 

investimento na  área educacional como um todo, baixos salários, e más condições de 

trabalho. 
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Ao ser indagado aos professores, quanto ao seu papel, aparecem dois elementos que são de 

fato importantes no espaço escolar. Os alunos, colocados na maioria em relação ao processo 

educativo. É verdade que a escola existe para os alunos  e que as unidades básicas da escola 

são os alunos e os professores.  

Portanto o fato dos professores de apoio considerarem importante o os alunos primeiramente, 

e os conteúdos  importante  para a inclusão dos alunos com deficiência. De acordo com 

Pereira Neto ( p.38) são atribuições  do professor de apoio:  

• Viabilizar a participação efetiva do aluno nas diferentes situações de 

aprendizagem, a interação no contexto escolar e em atividades extraclasse. 

• Buscar diferentes formas que facilitem a interação do aluno no processo de 

ensino e aprendizagem. 

• Priorizar a necessidade e/ou a especificidade de cada aluno, atuando como 

mediador do processo ensino-aprendizagem com adoção de estratégias 

funcionais, adaptações curriculares, metodológicas, dos conteúdos, 

objetivos, de avaliação, temporalidade e espaço físico, de acordo com as 

peculiaridades do aluno e com vistas ao progresso global, para potencializar 

o cognitivo, emocional e social. 

• Atuar como facilitador no apoio à complementação dos 

conteúdos escolares.   

Todas essas atribuições aparecem nas falas dos professores questionados. Vale lembrar que 

facilitar a aprendizagem doa alunos deficientes tem sido uma constante na vida dos alunos e 

professores de apoio.  

Vale ainda destacar que o processo de inclusão perpassa por todos os funcionários da escola. 

Professores coordenadores, diretores, auxiliar de limpeza, de secretaria. Uma escola inclusiva 

necessariamente precisa pensar de forma inclusiva. E os professores de apoio não deve ser 

responsabilizado exclusivamente pelo sucesso ou fracasso do aluno. Mas deve ser 

considerado um elemento importante para que ela ocorra.  
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